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الزمانمرأةذيل

(1)الزمانموأةذيل

726()تالحنبلياليونينيمحمدبنموسىالدينلقطب

996()سنة

مننيالثا)الاحداليومهذافي(دمشقأهل)أيواجتمعوا":قال

محمودالملكلىإالخروجأمرفيواشتوروا،عليبمشهد(نيالثاربيع

وهوالقضاةقاضي:الفقهاءمنفحضرالبلد،لاهلأماناوأخذهم،غازان

الدينزينوالشيخ،جماعةبنالدينبدرلجامعاخطيبيومئذ

منكثيرةجماعةوذكر"...تيميةابنالدينتقيوالشيخ،الفارقي

".والعدولوالفقهاءالقراءمنكثيرةوجماعة":قالثمالعلماء.

(1/45.)2

بإخوالهم)2(،حلمابلغهمبالبلدالناس"وكان:قالأيضا:وفيها

شيخلىإوجماعهبتيميةابنالدينتقيالشيخوتوجه،الناسعلىفشق

إليهمخروجهفاتفق،لحالاإليهوشكوا،بالعادليةنزلالذيالمشايخ

وسمع،عنهمفردوالعصر،الظهربينفأدركهمالنهار،وسطالثلاثاءيوم

."..فهربوا.،معهسارمنوقدومبقدومهالتتار

نفعهيرجىمنلىإيصثيتيميةابنالدينتقيالشيخوكان":قال

.عباسحمزةدهتحقيقهـ،1،4281طظبي،أبو،الثقافيالمجمعطبع(1)

الصالحية.جبلفييعني)2(
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المشايخشيخوالى،الهنديسليمانالمعلملىإفمضى،شفاعتهاو

قبجق.الدينسيفوالى،الشيبانيعليبنمحمودالديننظام

مخيملىإالشهرمن)1(العشرينالخميسيومخرجإنهثم

ولم،عليهفدخل-راهطبتلوكان-الاردويسمونهالذيالسلظان

إنه:وقيل،والاسراعلهالدعاءفيلهأذنبل،وقعبماإعلامهمنيمكن

قتلمقلهلابدبذلكعلمإنوإنه،الدماغومشغول،رجلهمنموجوع

الدائرةوتكون،كلمةوتفرقفتنةبذلكويحصل،المغلمنجماعة

ورشيدالدينسعدبالوزيرينفاجتمع،ذلكشاكلوماالبلدأهلعلى

يصللمالاكابرالمقدمينمقجماعهانفذكرمعهما،وتحدثالدين

بإحضاروامر،إرضائهممنولابد،دمشىمالمنشيءالانلىإإليهم

لجيش.افيالاسرىعلىبالتفتيمث!ورسماسر،كانممنجماعة

كانفلماالبلد،لىإالسبتليلةمعهومنالدينتقيالشيخفدخل

غاية،لىإعظيماضيقاوضاق،بالناسالامراشتدالسبتنهارأثناءفي

فيهماخبىءوقدالبلد،لىإانتهىقدالأمرإن:وقمل،الاراجيفوكثرت

لىإيلتفتفلمأرجواش،لىإأماناالسلطانكتبوقد،خاصةللمغل

ماالبلدفيويجري،القلعةتلكبسببمحالةلايدخلونوهم)2(ذلك،

عنقه،فيفدمهالبلدمنيخرجلممقإنه:ولمحيل)3(،الحبلفيجرى

المصادر.منالمحققوأصلحهوالعشريق"الخامس":الاصلفيكان(1)

وهو"."(:)ط)2(

سياتي.كما،الصالحيةجبل:يعني)3(



الزمانمرأةذيل

يخرجأنوالاولى،لحيةالصاجبللىإفليخرجالخروجأرادومن

يعزىوكان،الكلامهذامنالناس!فهلكالبلد.منوالعلماءالصلحاء

العادلية،مقوخرجحوائجهحملإنهثم،المشايخشيخلىإأكثره

منهخرجلماصحيحاالخبريكنلملووقالوا:،بذلكالناسفجزم

إليهورجع،حوائجهببعضرجعالمذكورالنهارمساءكانفلمامسرعا،

شيئاالبلدعلىيضعبأنالسلطانرسممإنوقالوا:،والاعيانلجماعةا

عليناويمنللبلد،الشراءمثلويكون،استخراجهفيسعينامعلوما

272-274(.)1/".المسلمينبعتقالسلطان

:قالالبرزالي،ابقالديقعلمالامامالشيخلي"وحكى:وقال

ابنالدينتقيبالشيخاجتمتوعشريق،خامسا!خميسيومفي

أنهشاهقطلوليوذكر:قال115(،شاقطلوبالاميراجتماعهفذكر،تيمية

ابناءمقايضا،بوجههشعرةلاالوجهأصفروانه،جنكزخانأولادمن

جنكزخانوأنبمحمد،الرسالةختماللهأنلهمذكروأنه،سنةخمسين

فهوذريتهوطامحةطاعتهعنخرجمقوكل،البسيطةملككانجده

خارجي.

الديقورشيدالديقسعدوبالوزيريقغازانبالملكاجتماعهوذكر

صدرومكاتبه،لخزانةاناظرالديققطبوالشريف،الطبيبالوزير

الصوال!:علىالتاليةالممفحةفيولم!ياتي،الموضعينفي"شاهقطلغ"(:)ط(1)

32-1)2/:العصر"أعيان"فيترجمته.شاه"خطلو"أيضا:ويقال،قطلوشاه""

85(.2/):"الكامنةالدررو"32(،2
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الديننظامالمشايخوبشيخ،اليهوديالكحالوبالنجيب،الدين

.الأوقافناظرالطوسيالنصيرابنالدينوبأصيلمحمود،

كثاشقروهوسعيس)1(،صاحبشاهقطلوعندراىانهوذكر

قطلوشاهسفرأنوذكر،والاجرامالذلةعليهمقليلةطائفهبومعهم،اللحية

بسبببهاجتماعهوكانالشهر،منوالعشرينالثالثالثلاثاءظهركان

هوبالمنيبع)2(الاثنينليلةوبات،عشريهحاديالاحديومالاسرى

الرسالة،فيالقلعةلىإيمضونأنهمبسبب،لحنفيواالحنبليوالقاضي

وميامينلىتعااللهبقوة:وفرامينهمكتبهمجميعفييكتبونأنهموذكر

المحمدية.الملة

فسأله:،وسكينةصلاةمنهلهوظهر،منهمبواحداجتمعأنهوذكر

بتخريبشيخناأفتانا:فقال؟المسلمينوقتالخروجكفيالسببما

باجرة،إلايتفقهونولا،باجرةإلالايصلونلانهملهمأمواواخذ،الشام

عليه!ويتوكلوناللهلىإيرجعونبهمذلكفعلتمإذا:وقال،ذلكوغير

مئةمنهمالكلهلكأنهالقطينةوابنمنجاابنالدينوجيهوذكر

":البلدانمعجم"وطرسوسانطاكيةبينالشاميةالثغورأعظممنمدينة(1)

عاملا،المسلمينعلىوالنصارىللتتارمعاونانصرانياصاحبهاوكان792(5)3/

أذيتهم.على

كانماوهي،الاعلىدمشقواديعلىالقبليبالشرقدمشقبقربقرية:المنيبع(2)

":البلدانو"معجم49(،)4/:"المشتبه"توضيحانظر".دمشقصنعاءب"يسمى

للعلبي.(434)ص"دمشقخطط".دمشقجامعةاليومومكانها(.942)3/



الؤمانمرأةذيل

لىإحملالذيأنمنجاابنالوجيهوذكر،درهمألفوخمسونأل!

منتمحقماسوى،درهمالفمئةوستالفالافثلاثةقازانخزانة

والوزراءالامراءمنلغيرهوالالستخراج(والبراطيل)1عليهمالتراسيم

أكثريخصهمالنفسهاستخرجالسنجاريالصفيإنبحيثذلك،وغير

نحووللوزيرين،ألفمئتيإسماعيلوللأمير،درهمألفثمانينمن

وهذا.وجبىسفىمنإلالجماعةافيما،وغيرهم،درهمالفمئةأربع

المطلوبين،المصادرينمنتبرطلوهعماخارجذكرناهالذيالمبلغ

،وزيادةذكرمابمقدارلهمحصل،تعيينهميمكنماأخرىوجماعة

192-492(./1).العافيةاللهنسأل

القلعةدخلالشهر،منوالعشرينالثامنالاثنينيوموفي:قال

يحيىالاميرنائبومعهما،الدينتقيوالشيخ،الدينبدرالخطيب

نوابوبينالقلعةنائببينيقعصلحفيالناسوتكلم،جهتهمنوقوبن

بينهم.جرىمايعلمولم،قازان

الدينبدروالخطيبالاربعاء،ليلةالمباركرجبشهراستهلثم

أمرفيساعيانوقبجقأرجواشلىإداخلانتيميةابنالدينوتقي

بينهما.الصلحأمريتمولمالبلد،أمروتسكينبينهما،الصلح

والعلماءالقضاةمنالاعيانطلبالشهر،ثانيالخميسيوموفي

منهم،جماعةفحضر،دارهلىإقبجقعلامةعليهابأوراقوالروساء

ذلك.وغيرالمداجاةوعدمبالنصحالمحموديةللدولةفحلفوا

الرشا.:هيالبراطيل(1)
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بولايمخيملىإالدينتقيالشيختوجهأيضا،الخميمسيوموفي

لىإكثيرونالاسرىمنخلقمعهوكان،واستفكاكهمالاسرىبسبب

تجبوهل،معاويةبنيزيدامرفيمعهوتحدث،ليالثلاثفاقام،غاية

تجب:)1(فقال،نبغضهولانحبهلا:الدينتقيلهفقال،بغضهأومحبته

له:فقال.نفسهطابتبمافكلمهولاء،عندهأنالشيخفعلم؟لعنته

الشامأهلمنيكنلم:الشيخلهفقال،الحسينقتلوادمشقأهلهؤلاء

:فقال.العراقمنكربلاءبأرضقتللحسينوا،لحسيناقتلحضرمن

وهذه،الشامسكنىيحبونوكانواالدنيا،حلفاءأميةبنووكانوا،صحيح

أصلهأنوذكر،الشامأهلعنغيظهفسكنوالصلحاء،الانبياءبلاد

وكلامكثيرهببحوثالشيخوبينبينهوجرى،خراسانأهلمنمسلم

3(.200-1/99)كثير.

ابنالدينتقيالشيخدارالمذكورلجمعةايومبكرةوفي:قال

لجرار،اوكسرالخمور،فبدد،الخماراتمنجددماعلىبدمشقتيمية

لىهتعااللهأثابه،وجماعتههوالخمارينوعزر،الظروفوشق

أظهرواثمالاسوار،علىالمبيتلياللياهذهفيالناسولازم

علىيمشونوأصحابهالدينتقيالشيخوكانتجملا.وحسنةعددا

الغزوحاديثولجهاد،اواياتالقتالسورعليهمالشيخويقرأ،الناس

(1/203).ويحرضهمذلكعلى)2(ويحثهم،لحرسواوالرباط

بدونها.مستقيموالنصوهل""المحققأضاف(1)

من-اثبتهاوما،الكتابمحققأثبتهاالتيوهي.""ويحدلهم:العسخبعضفي2()



الزمانمرأةزيل

207()سنة

بدمشقالسلطنةنائببيدوقعالاولىجمادىفيوفيها:قال

الاميرمماليكمن-قطزلسادعلىحقهفينصيحةصمورةله،إليهكتاب

شصسوالقاضيتيميةابنالدينتقيالشيخان:وفيه-قئجقالدينسيف

ويعملان،الملكلنيابةويختارانهقئجقيكاتبانلحريرياابنالدين

نيالزملكاابنالدينوكمالالعطارابنالدينكمالوأنالامير،على

فيمعهمالأمراءمنجماعةوأنالامير،بأخباريطالعانالدرجكاتبي

وخواصه،الاميرمماليكمنجماعةذكرواحتى،القضيةهذه

ذلك.غيرعنهموذكرواذلك،فيدخلوهمو

بعضلىإواسره،بطلانهعرفوفهمهالكتابهذاالاميرقرأفلما

الخاطروقعحتىذلك،فيفاجتهدوا،نقلهبمنالتعريفوطلب،الكتاب

لىإذلكقبلنسبقدكانممنباليعفوري،يعرففقيرعلىلحدسوا

فضرب،بعينهالمذكوربالكتابمسودةمعهفوجد،فمسكوتزوير،فضول

زورإليهنسبقدأيضاكان،القباريباحمديعرفاخرشخصعلىفأقر

الاكابرمنجماعةوعينفاعترفالاخر،فضرب،يعنيهلافيماودخول

الاميرخاطرتشويشقصدهموكانذلك،علىلهماالحاملينهمكانوا

القضيةفانجلت،الكتابفيالمذكورينهلاكلىإوالسعيخواصهمن

لحبس.افيوتركوا،شافيةمعرفةفيهاالامروعرفللأمير

صح.أوهو،غيرها
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أخذواالنهاربكرةالاخرةجمادىمستهلالاثنينيومكانفلما

منجزاءهذا:عليهمونوديبدمشقبهموطيف،والكاتبالمذكورين

لىإبهموصلواذلكوعقيبالاكابر.علىويفترييعنيهلافيمايتكلم

حمدواليعفوري:الفقيرانوهمااثنانمنهم)1(ووسط،الخيلسوق

المناديليابنالناسخالتاجوهووالثالث.الخشبعلىوعلقا،القباري

684-685()2/.البيمارستانعلىوحمليمينهقطعت

عسكرهامنبحماةاجتمعقدكانالذيلجيشاإنثم:قال

معهموخرجحمص،لىإتأخرلحصوناوعسكرحلبوعسكر

مشقةلهموحصلت،موالهموأهاليهموتركوا،حماةمنكبيرةجماعة

منخوفابهاالمقاميروافلمحمصلىإووصلوا،عظيمةوشدة،كبيرة

تليقمنزلةيروافلمحمص،عنفتأخروا،المخذولالعدويدهمهمأن

منوالعشرينالخام!سالاحديومالمرجلىإفوصلوا،لجيشبابهم

لىإرجعواثم،قارالىإحمصجاوزواالتتارأنوذكرواالشهر،

علىوذلك،رجعتثمبعلبكوصلتمنهمطائفةأنوذكرواحمص،

فيالمذكورالاحديومالناسصبحووالفساد،والعبثالغارةطريق

فشرعوا،لجيشاوجمهورالسلطانوتأخرالعدو،لقربعظيمأمر

بالمرجاجتمعقدالذيلجيشاهذاانوذكرواالجفل،فيوتحركوا

عنهميتأخرواأنسبيلهموانماهذا،بلقائهطاقةلهمليسودمشق

،بالميدانالامراءاجتمعالنهارلىتعافلماالبلد،واحتيط،مرحلتين

نصفين.الشيءقطع:التوسيط(1)
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يجفللاأنالبلد:فيونوديأنمسهم،وشجعوا،لقائهمعلىوتحالفوا

وحلفوالجامعباالقضاةوجلس،الناسفسكنأحد،يسافرولاأحد،

الدينتقيالشيخوتوجه،الغزاةحضورعلىوالعامةالفقهاءمنجماعة

)1(بالقطيفةفادركه،حماةمنالواصلالعسكرجهةلىإتيميةابن

بدمشق،الامراءرايعليهاتفقبماوأعلمهمبهمفاجتمع،والمرج

ذلك.علىفوافقوا

الناساختبطشعبانشهرمنوالعشرينالثامنالاربعاءيوموفي

دمشق،بأبوابالناسواعتكرلحواضر،واالقرىجميعوجفلكثيرا،

وحصل،والطرقالمنازلوامتلأت،القلعةلىإالناسمنكثيرودخل

لجيشامنجماعةأنبسببالقلوبوتشوشتذلك،فيالتنازع

يريدونهؤلاءأنفيالناسفتكلموناحيتها،)2(الكسوةلىإتوجهوا

:يقولون،الكسوةتركيقتضيوهذا،لجيشاوبقيةبالسملطاناللحاق

فيزالهوالجيشبهذااللهفعللماويتعجبونبالكليةشئثمليس

الناسوانزعح[،ظهورهموراءفيه]ومنالبلد]وتركوا[)3(،لحظة

يكونللوفعةموضعايرتادواأنالقصدأنذكرمنالناسومن.لذلك

":البلدانمعجم".حمصناحيةمندمشقلىإللقاصدالعقابثعيةدونقرية(1)

/4(.)378

انظر:،الكعبةكسوةبهايصنعكان،دمشقجنوبمدينة:الكسوة2()

.(4/164)":البلدانمعجمو""!ول.ء*3!مم!.شكحا.

العبارةوستتكررهأنسبأثبتهماولعل،"ه.فيهومنالبلد،)من(لحظةفي"(:)ط)3(

الاتية.الصفحةفي
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.لحالابحقيقةأعلموالله،كثيرةومياهاخضرافيهفان،المرجمناصلح

ومنهم،القطيفةلىإطائفةمنهموصلحتىقربواالتتارانوذكروا

الناسفسكن،دمشققبليلجسوراعلىباسرهلجيشاترك:يقولمن

فييتحدثونالناسشرعالعصربعدكانفلمالعصر،واالظهربين

الرحيلفيالمصريونشرعقد:يقولمنالناسفمن،هناكمنرحيلهم

الدينتقيالشيخوكان،الناسواضطرب،شكبلايتبعونهموالشاميون

لجيش.امعخرجواقدفكانواالقضاةماوالبلد،في

نيرانهمالناسراىالليلاولوفي،لخميساليلةالناسوبات

الخميس،يومبكرةالناسفاصيحاثرا،لهميروالماخرهوفي،وخيمهم

فيالناسوازدحم،الابوابوغفقتالبلد،واضطربالامراشتدوقد

الدينتقيالشيخوخرجعجز،منومنهم،منهمقدرمنوهرب،القلعة

منكثيرلوملهوحصل،بمشقةالنصربابلهففتح،جهتهملىإبكرة

والناسفيهمتوليلاالبلدوبقيلجفل،امواقعمنكانلكونه،الناس

لىإالخروجعلىأحديجسرفلاالماسانحصرثمالسعر،وغلا،رعاع

البساتينلىإواللصوصالشلوحوخرجت،دارهولامزرعتهولابستانه

السنبل،فيوالشعيروالقمحالباقلاءوكذلك،اوانهقبلالمشمشيقطفون

وحيل،حيرةفيوالناس،الزرعاتمنذلكوغيروالبصلوالثوملخسوا

فيالكسوةلىإدمشقمنالطريقوانقطعت،المسلمينخبروبينبينهم

وظهرت،مشلحوهووهذا،مجروجوهوهذافيرجع،واحدةسماعة

للناسوليمساخليت،لحواضراوجميعلحواضرواالبلدعلىالوحشة
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سوادارأينا:يقولونفتارةوكذا،كذاينظرونلجامعاماذنفيالصعودغير

بهم،أحاطتقدالتتاربأنيجزمونوالناسفيخاف،المرججهةمنوغبرة

لماويتعجبون،بالكليةشيءثمليس:يقولونالكسوةجهةلىإوينظرون

والسلاحالعددوجودةالكثرةمع)1(لحظةفيوأزالهلجيشابهذااللهفعل

واحد،أمرعلىيجمعهممنلهمليس:يقولونثم،والهيئاتوالثياب

.راجعونإليهوإناللهفانا،والتخاذللجبنواالفشلفيهحصلفلهذا

(/2-968196)

القلعةمتوليلىإالسلطانكتابقرئالظهربعدكانفلما:قال

قرئتالعصروبعدبشقحب،السبتظهرلجيشاباجتماعفيهيخبر

تصريحفيهاالافرماقوشالدينجمالالاميرالسلطنةنائبمنبطاقة

منذكانتالوقعةأنمضمونها:نيالسلطاالكتابمنأكثربالمقصود

يعملكانالسيفوأنالاحد،يوممنالثانيةالساعةلىإالسبتعصر

منومنهمالفرار،لىإوركنواهربواوأنهمونهارا،ليلارقابهمفي

فأمسوا،القليلإلاأحدمنهميفلتلاوأنه،والتلالبالهضائباعتصم

والنصرالعظيمالامربهذاواستبشروا،خواطرهماستقرتوقدالناس

الظهروبعدالمذكور،النهارأولمنبالقلعةالبشائرودقت،المبارك

بها.السلطاننزوللاجلالجفالمندحلهامنبإخراجبالقلعةنودي

الظهربينأيضاووقع،وحوائجهمأمتعتهمنقلفيالناسفشرع

السابقة،الصفحةفيبنصهاالعبارةسبقت"لحظةفي...يقولونالكسوة"قوله(1)

هه.الناسخمننظرانتقالفلعله
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ابنالديمنتقيالشيخوصلرالعهالاثنينويومغزير،عظيممطروالعصر

وخرج،ويصافحونهميهنئونهموالناسالنهاربكرةواصحابهتيمية

والعيانالفرجةلاجلالوقعةمكانلىإالبلدمنكثيروجمعخلق

لىإوتوجهوامعهالشاميوالعسكرالشامنائبووصل،والمكاسب

شنقباتومناحد،منهمبالبلديبيتلاان:ونودي،المرججهة

الكسبرادمن:ونودي،المنهزمينخلفالاسراعذلكولسبب

(596-696)2/.منهمطائفةهناكفانالثنيةلىإفليخرجوالغزاة

الديننجمالفقيهالمحدثالشيختوفي207(،)سنةوفيها:قال

منبهودفنبقاسيونلحنبلياالشقراوييحمىبنإبراهيمبنموسى

،كثيرةجماعةوعلى،الدينضياءلحافظاعلىسمعفاضلا،وكانالغد،

العلامةشيخنابهمدحمافمنهحسن،نظموله،بالفضائلكثيراواشتغل

قوله:لىتعااللهرحمه،الحرانيتيميةابنحمدأالعباسأباالدينتقي

عنايهبيتهمفيللهبيتأهلالمجد)1(بنيإن

الولايهفيبالعدليقولإمامبيتهمفيزالما

والدرايهوالفضلالعلمفيمقاماأحمدفاحمد

والروايهبالنقلتسندنصا)2(لحديثاعلومفخذ

الاسلامشيخجدالبركاتابوالدينمجدهووالمجد.المجاهد""لىإتحرفت(1)

تيمية.ابن

ثبت.ماولعله"نصبا")ط(:)2(
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فضللكلإمامفهو

/2()734-735
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بالكلايهاللهيحوطه

307()سنة

)1(الدينصدروصلالشهر،عشرينيثاالاثنينبكرةكانفلما:قال

بالقصر،السلطنةنائبعندوحضر،جماعةوتلقاه،دمشقلىإالبريدعلى

داربابلهففتحالظهر،عقيبالمعمورللجامعقاصداعنهوانفصل

علىوالناسوالقراءلمؤذنونواالمهئمونوحضرفدخلها،،لخطابةا

،بالمقصورةبالناسصلىالعصر)2(حضرتفلما،تهمطبقااختلاف

والتيوليهاالتيالمناصبمنشيئايتركلاأنهوهمتهنفسهقوةمنوعلم

الزملكاني،ابنالدينكمالمنلجوانيةاالشاميةيستعيدوأنهمباشرها،كان

فطائفة،امرهفيالناسواختلف،الدينجلالالقاضيمنوالعذراوية

القيامعلىجماعةرأيفاتفق،حزبينوبقوا،تختارهماوطائفة،تختاره

يومالظهربعدبالكلاسةفاجتمع،تيميةابنالدينتقيالشيخمععليه

الابلقالقصرلىإوتوجهواكثيرا،خلقاكانواالشهر،عشريرابعالأربعاء

وابنصصرى،ابنالديننجمالقضاةقاضيمنهموكان،السلطنةنائبلىإ

القزويني،الدينجلالوالقاضي،الشريشي]ابن[الدينوكمال،لحريريا

العطار،ابنالدينوعلاء،الكرديعليوالشيخ،قوامبنمحمدوالشيخ

والناسالتجاروعامةوالفقراءالفقهاءمنجماعةو،تيميةابنالدينوتقي

716(5)تالوكيلابن:يعني)1(

بدونها.صحيحوالنص"صلاة"(:)طفيزاد2()



تيميةابقلسيرةالجامحتكملة61

فلما،النفسوقوةوالهمةبالصلاخمعروفمنهمواحدوكلكثيرا،خلقا

سألوهمالىإوأجابهم،شأنهموعظم،أكرمهمالسلطنةنائبعندحضروا

الموقع،غيروقعتأنهاوإعلامه،التوليةهذهفيالسلطانمراجعةمن

نيالسلطالجوابايصلأنلىإوالخطابةالإمامةمنالدينصدرومنع

.المسلمونيعتمدهبما

نائباالوظيفةفييمعشمرانورسم،بذلكالكتبوكتبانوامر

فيالجزريبكرأبوالشيخفشرع،عليهكانماعلىالدينزينللشيخ

لدينتاجالقاضيوالخطابة،الخميسليلةالاخرةعشاءالإمامة

الخميسليلةفحملت،للخطيبالخلعةهيئتقدوكانت[،]الجعبري

الدينصدرمرفيالسلطنةنائبمعالناسوتحدث،السلطنةنائبإلى

بكرةوذلكفيها،المدارسمنبتوقيعهمابإمضاءسؤالهفيالمذكور

البرانية،الشاميةالمدرسةوهيالشهر،منوالعشرينالثامنالاحد

لعذراوية.و،لحديثاودار،لجوانيةاوالشامية

ومعهالبريدوصلالاخرربيعمنوالعشرينالحادييومكانفلما

وأن،الشريفالشرعحكمأمرهفييعتمدونبماالسلطانمنالاجوبة

يتفقونبل،عليهميولىفلاوالامامةللخطابةيختاروهلمإذاالمسلمين

لحديثاداروأمر،المولىهوفيكونلذلكأهلايرونهمنعلى

واننا:الكتبوفي،عنهيعدلولاالواقفشرطحكمفيهيتبعوالشامية

الاوصافوفيهالعلماءوفيالمقربينفيمعدودهولمنإلانوليلا

764-766(.)2/.لجميلةا
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407()سنة

17

الشيخحضررجبشهرعشريسادسالاثنينيومفيوفيها:قال

وحضر،المصلىجوارالنارنجبمسجدجماعتهوتيميةابنالدينتقي

(1أنها)وذكروايزورونها،التيالصخرةوقطعوا،لحجارينامنمعهم

فيهاللناسوكانالنذور،ومجيءالمسجدبنيانسببكانت

(2418/).كثيرة2([)اعتقادات]

لىإتيميةابنالدينتقيالشيختوجه،الحجةذيفيوفيها،:قال

لجرديوناوهم.قراقوشالدينبهاءالاميروصحبتهلجبلية)3(،ا

قبلوكان،الطاعةلىإيحضرواوأن،الاصلاحبسبب،والكسروانيون

عدنانابنالدينزينالشريفالسيدتوجهقدالدينتقيالشيخسفر

العساكر،جردتذلكفعند،اتفاقيحصلولموعادأيامافغاب،إليهم

كلمنلجموعاتردتزلولم،الشامبلادجميعمنالرجالوصط

وسبعخمسسنةمستهلفيذكرهسيأتيكماالشهر،سلخلىإناحية

(81881-9)2/.لىتعااللهشاءإنمائة

"!هيان")ط(:)1(

الجمان"عقد"فيكذلكوهيأقاويل""المحققثبتهاو،المخطوطفيبياض)2(

وكان":قال9()6/:"الذهبشذرات"فيماويؤيده،أثبتمالاقربو،للعيني

اعتقاد"هفيهاولهمالنذور،لهاوينذرونالناسيزورها

لبنانهفيعاملةجبلإلىمنسوبةطائفة)3(
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507()سنة

لاجلبالصومالناس!امروارجبمستهلكانفلما:قال

،المزةميدانلىإالشهرثالثالخميسيومالنالسوخوجالاستسقاء،

والقضاةالامراءوجميعالسلطنةنائبوخرجالمنبر،هناكلىإوحمل

علىهناكلىإمشاهيالناس!وعامةوالصوفيةوالقراءوالفقهاءوالعلماء

خطبة[]الفزاريالدينشرفالخطيبوخطب.المشروعةالهيئة

عظيما.جمعاوكان،واعرابهوفصاحتهبإيرادهحسناًوزادها،حسنة

ابنالدينوصدرتيميةابنالدينتقيالاستسقاءعقيبواصطلح

(584)2/>1(0لطيفةمعاتبةوتعاتباوتسالماتلاقيا،الوكيل

ومنوالفقهاء،القضاةطلبرجبثامنالاثنينيوموفي:قال

بالقصرالسلطنةنائبحضرةلىإتيميةابنالدينتقيالشيخجملتهم

عقيدته،عنالتعيينعن>2(الدينتقيسالعندهاجتمعوافلما،الابلق

المجلس!فيوقرئت"،الواسطيةعقيدته"احضرثممنها،شيئافاملى

اخر.مجلسلىإاخرىمواضعوبقيفيها،وبحث

المجلس!وحضرالفرد،رجبعشرنيثالجمعةايوماجتمعواثم

خارجمواضععنوسالوهمعهوبحثوا،الهنديالدي!صفيالشيخايضا

الوكيلابنتوليضدوغيرهمالعلماءقياممن(1-415)صسبقماانظر(1)

فيالوكيلوابنتيميةابنبينوقعتمناظرةوغيرها.ـوانظروالإمامةللخطابة

.(1-11/13556):"الفتاوىمجموعو"(671-541)ص"الدريةالعقود"

)ط(.فيكذا)2(
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واتفقوا،عنهرجعواثم،معهيتكلمالدينصفيالشيخوجعلوا،العقيدة

غيرمنمعهويبحث،يحاققهالزملكانيابنالدينكمالالشيخعلى

الدينتقيأشهدأنهبينهمفيماالامروانفصل،بذلكورضوامحةمسا

الاماميعتقدهمايعتقدالمذهبشافعيانهالحاضريننفسهعلى

لىإمنهمكلوانصرف،القولبهذامنهفرضي،عنهاللهرضيالشافعي

كلامتيميةابنالدينتقيالشيخأصحابمنحصلذلكوبعد،منزله

منهمأحدافاحضروا،الدينتقيشيخنامعلحقاظهروقالوا:هذياني

بتعزيره،وأمرفصفعالعادليةلىإالشافعيالدينجلالالقاضيلىإ

آخرين.باثنينالحنفيفعلوكذا،فيهفشفع

المزيلجمالاقرأالفردرجبعشريثانيالاثنينيومكانفلما

منالعباد"أفعال"كتابمنالجهميةعلىالردفيفصلاالمحدث

المعقودالعامالمجلس!فيالنسر)1(تتذلكقرأ،البخاريتصنيف

نحن:وقاللحاضريناالفقهاءبعضفغضب"،"البخاريلقراءة

ابنالدي!نجمالقضاةقاضيلىإبهوسعواالتكفير،بهذاالمقصودون

فقام،تيميةإبنالدينتقيفبلغ،بحبسهورسمفطلبه،الشافعيصصرى

عندلىإالقضاةقاضيفطلع،منهوأخرجوهلحبسالىإخلفهوأصحابه

الدين،نجموالقاضيهوفالتقيا،الدينتقيأيضاوطلعالامراء،ملك

الدين،جلال[نائبه]وذكر،الديننجمالقاضيعلىالدينتقيواشتط

اموروجرىالصيد،فيالسلطاننائبغيبةبسبباصحابهآذىوانه

.الامويلجامعباالنسرقبةتحتأي(1)
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الافرمالدينجمالالاميرالسلطنةنائبرسمذلكفعندشرجها،يطول

حلالعقائدفيتكلممن:سلطانيبمرسومبطاهرهابدمشقينادىأن

الفتنة.تسكينالسلطنةنائبقصدوكان،دارهونهبتودمهماله

وعملوالفقهاء،القضاةجمعوارجبسلخالثلاثاءيومكانفلما

العقيدةأمرفيوتباحثوا،السلطنةنائببحضوربالميداناخرمجلس

لحروفامعنىفيكلامالوكيلابنالدينصدرمنفجرىكثيرا،

نجمالقضاةلقاضيالدينكمالفقال،نيالزملكاابنعليهفأنكر،وغيره

الفتنة،تنكسرحتىتعافلفكأنهقال؟ماسمعتما:صصرىابنالدين

رئيسهمتكونكونكقليلالشافعيةعلىجرىما:الدينكمالفقال

نأالديننجمالقضاةقاضيفاعتقد،الدينصدرعلىادعاهمالىإإشارة

المجلس!،منوقام،نفسيعزلتأننيعلياشهدوا:فقال،لهالكلام

شتقير،أيدغديالدينوعلاء،العلائيبيبرسالدينركنالاميرفلحقه

ذلك.فيكثيركلاموجرى،المجلسلىإوأعادوه

بصحةالحنفيالقاضيوحكم،لحكماالامراءولاهذلكوبعد

نزلفلماالامراء،ملكبحضورالولايةوقبلالمالكيوأنفذها،الولاية

[،تصحلاالولايةأنورأىنفسهعلىوخشي،]أصحابهلاموهدارهلىإ

وبقي،العزلعلىوصممبهاوأقامقاسيونبسفحتربتهملىإفطلح

لىإبالمباشرةلنوابهالامراءملكرسميامبعدكانفلمامتوقفا،الامر

.السلطانجوابيردحيث

فلمالجعبريالدينتاجوأمافباشر،الدينجلالالقاضيفأما
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مصرمنبريديوصلشعبانعشريثامنكانفلما،الحكميباشر

لىإبعودهالقضاةلقاضيوكتابالامراء،لملككتاب.كتابانيدهوعلى

:الكتابفيويقولونولايته

يومالقاضيفباشر،الشيخعقيدةعلىالعلماءرأيباجتماعفرحنا

القضية.وسكنت،رمضانمستهلالخميس

بريديالسلطانمنوصلرمضانخامسالاثنينيومكانفلما

صصرىابنالديننجمالقضاةقاضيبطلبدمعث!قلىإبالعمرييعرف

سنةجاغانزمنفيوقعمماتعرفوننا:ويقولون،تيميةابنالدينوتقي

وأن،عليهإنكاروفيهتيميةابنعقيدةبسببومئةوستوتسعينثمان

جلالالقاضيفطلبوا،والاخيرةالاولىالعقيدتينصورةلهمتكتبوا

قالهكلامعنهنقل:فقال.أيامهفيجرىعماوسألوهالحنفيالدين

أحضرفانه،القزوينيالدينجلالالقاضيوكذلك،عنهفأجابفطلبناه

،ذكرهتقدمماوجرى)1(،أخيهزمانفيأحضرتقدكانتالتيالعقيدة

.فأجابأمرهمفييكاتبأنفيالامراءملكمعوتحدثوا

علىالامراءملكغلاموصل،رمضانعاشرالسبتيومكانفلما

قد)2(القاضيوأنكثير،تيميةابنعلىالطلبأنوأخبرمصر،منالبريد

فيمعهالجاشنكيرالدينركنالاميروأنعظيما،قياماقضيتهفيقام

المصرية،بالدياروقعتقدلحنابلةاعنكثيرةأشياءونقلالامر،هذا

القزويني.الدينإمام(1)

سياتي.كما،المالكيمخلوفابنالقاضي:يعني)2(
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بينهماجرىوالمالكيلحنبلياالقاضيوأنعزروا،قدبعضهموأن

المكاتبةعنعزائمهانحلتكلامهالامراءملكسمعفلما،كلام

وإما،معيتسيرهماأنإما:لهوقال،العمريالبريديوحضر،بسببهم

شهرعشرحاديالاحديومبكرةكانفلما،المطالعةجوابتكتبان

تيميةابنالدينتقيلىإالمهمندارمحمدالدينشمسحضررمضان

فأجاب،والقاضيأنتغداتسافرأنالامراءملكرسمقد:لهوقال

تجهيزفيوشرعوا،وعرفهالقاضيلىإوراح،والطاعةبالسمع

فسافر،رمضانشهرعشرثانيالاثنينيومفيوسافرواأشغالهما،

الشيخ:أخواهصحبتهوفي،الثامنةالدينوتقيالنهار،خامسةالقاضي

شرف:أصحابهومن،الرحمنعبدالدينوزين،اللهعبدالدينشرف

وعلاءالدينوفخرشقير،[بنحفص]أبوالدينوتقيمنجا،ابنالدين

وغيرهم.التدمريالدينوشمس،الصائغأولادالدين

وأخبردمشقلىإالبريدوصلشوالسابعلجمعةايوموفي

نيثاالخميسيومالقاهرةلىإالدينوتقيالديننجمالقاضيبوصول

.رمضانعشري

نائبدارفيمجلسلهعقدعشريه)1(ثالثلجمعةايوموفي

والاميروالأمراءوالفقهاءوالعلماءالقضاةحضرهالقاهر،بقلعةالسلطنة

لجمعة.اصلاةعقيبالجاشنكيرالدينركن

".)1()ط(:"عشرين
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دعوةوادعىالشافعي)1(عدلانابنالدينشمسالقاضيفتكلم

تيمية.ابنالدينتقيعلىشرعية

العقيدةامريدخلوان،ذلكفييتكلمانواراد،لىتعااللهفحمد

وعظه.عقيبفي

عنها.اجبشرعيةبدعوىعليكادعيقد:لهفقيل

مكن،فما،والحججالادلةيذكروان،التحمداتيعيدانفاراد

.عديدةمراراالقولعليهوكرر،عليهفالح،فتوقف،اجب:لهوقيل

؟الدعوىهيمنعند:لهملمحقال

المالكي.الدينزينالقضاةقاضيعند:لهقيل

علىالقولاساءواظنه[ه]مذهبيوعدؤعدوي!و:فقال

00)3(..القولهذاعلىيزدهمولمالامر،فطال...)2(.الحاكم

ورسم،المجلسمن)4(بسحبهالمالكيالقاضيحكمذلكفعند

الكنانيعثمانبنأحمدبنمحمدالقاضيوهو.تحريف"عدنان"(:)ط(1)

792-992(،)4/العصر([:"أعيانانظرلجاشنكير،امنمقرباكان،المصري

33(.3334/)3/:"الكامنةالدررو"

المصادر.منكملتهوبالأصلبياضالمعكوفينبينما)2(

أحد،علىالقولاساءالاسلامشيخأنالمناظرةهذهنقلممنأحديذكرولم

ظنا!يبقىالمؤلففظن

الأصل.فيبياضاتلىإتشيرقبلهاوماالنقاطهذه)3(

".المجلسمنفاقيم"المصادروفي.أثبتماولعله""بحبسه(:)ط()4
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برجفيفحبسوهم،معهالدينوزينالدينشرفأخويهوحبسبحبسه

،حلاوةومعهالامراءغلمانبعضعليهمدخل:فقيل،القلعةأبراجمن

فيبالامراءواجتمعفطلع،القاضيفبلغالأمراء،منجماعةإليهوتردد

ووجبكفرهثبتفقدوإلا،يقبللمإداالتضييقعليهيجب:وقال،أمره

الفطر0عيدليلةلجبلابقلعةلجبالىإوأخويهفنقلوه،قتله

قاضيتكلامالمذكورالمجلسمنتيميةابنالدينتقيقياموبعد

عقيدةمنوشيءالمجيدالقرانمسألةفيجماعةابنالدينبدرالقضاة

الحنفيالدينشمسالقضاةلقاضيفقيلعنه،اللهرضيالشافعيالإمام

بعدهفقالواعتقد،وأقولكذا:فقال؟ذلكفيتقولما:السروجي

لهفقال،فتلجلج؟تقولماذا:لحنبلياالدينشرفالقضاةلقاضي

به،ألحقوكوإلاإسلامكجدد:المالكيالقرويالدينشمسالشيخ

جماعةابنالدينبدرالقضاةقاضيفلقنهفخجل،وأنصحكأحبكأنا

المجلس.وانفصل،لقنهالذيفقال،يقولما

الدينجلالالقاضيلىإالقونويالدينعلاءللشيخكتابووصل

المعايكيالدينفخرمنكتابذلكعقيبوورد،بذلكيخبرالقزويني

رسمالسلطانأنويخبر،بذلكالزملكانيابنالدينكمالالشيخلىإ

846-853()2/.ذكرهميأتيدمشمقمتوليمنجماعةبعزل

الامراء،ملكعلى)1(الكتبعرضالقضاةقاضيوكان:وقال

مصر.منالمرسلةيعني()1
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فيوجمعوهم،الحنابلةجمع)1(علىبيتواقدوكانوابقراءتها،فرسم

الاميرومعهمالقضاةحضرواالصلاةوبعد،لجامعباالخطابةمقصورة

الديننجمالقاضيتقليدفقرئ،المقصورةلىإالعلائيالدينركن

.المعلوموزيادةالأوقافونظرالعسكر،وقضاءالقضاء،علىباستمراره

فيتيميةابنالدينتقيبمخالفةيتعلقالذيالكتاببعدهوقرئ

والعزلالشديدالوعيدوفيه،لحنابلةاخصوصاالقضاةوإلزامعقيدته

.والروحالمالوأخذلحبسواالمناصبمن

:الكتابنسخةوبعض

اوفجمصالرتج!إلمحه)

فقال،المثيلعنلىوتعاوالنظير،الشبيهعنتنزهالذيللهالحمد

ا[،الجصير(]الشورى:1افمميعوهوشف>ليتسكمثله-:وجلعز

أسبابأيامنافيودفع،والكتاببالسنةالعملألهمناأنعلىنحمده

منشهادة،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاانونشهد،والارتيابالشك

جهةفيالتحيزعنخالقهوينزهوالمصير،العقبىحسنبإخلاصهيرجو

.[4لحديد:]ا(بصحيرتغملونبماللهومابهتتثمأتن>وهومعكؤ:لقوله

لمنالنجاةسبيلنهجالذي،ورسولهعبدهمحمداأنونشهد

فيالتفكرعنونهى،اللهالاءفيبالتفكروأمر،مرضاتهطريقسلدب

الايمانمناربهمعلاالذينوصحبهالهوعلىعليهاللهصلى،ذاته

ثبت.ماوالظاهر"جميععلى"بينوا)ط(:)1(
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كلمةبهموأخمد،شرعماالحنيفيالدينقواعدمنبهموشيد،وارتفع

وبعد:،البدعلىإوماللحقاعنحادمن

الإيمانوأركان،المرعيةالاسلاموقواعد،الشرعيةالعقائدفان

عليه،يبنىالذيالاساسهي،المرضيةالدينومذاهب،العلية

فازفقدسلكهامنالتيوالطريق،إليهأحدكليرجعالذي)1(والموئل

نأيجبفلهذااليما،عذابااستوجبفقدعنهازاغومنعظيما،فوزا

(.الاختلافعنالامةهذهعقائدوتصاندوامها،ويؤكدأحكامها،تنفذ

،بعدهالخطيبتقليدوقرئ،وأشباههالنوعهذامنكثيروكلام

المالكي،القضاةقاضيعندلىإالحنابلةالقراءةبعدوأحضروا

وسئلوا،الحنبليالدينوتقيلحنفيواالشافعيالقضاةرفاقهوبحضور

بنمحمدالشافعيالإماميعتقدهمانعتقدنحنفقالوا:،يعتقدونهعما

الله،مرادعناللهعنجاءوماباللهامنت:قولهوهو،عنهاللهرضيإدريس

كلوقال،اللهرسولمرادعناللهرسولعنجاءومااللهبرسولوآمنت

المنارةلىإلحنبليافراح،القضاةنهضواثم،المقالةهذهمنهمواحد

الدينشمسالقاضيلىإوالشافعي،بيتهلىإوالمالكي،الغربية

سعىهوأنه-أعلموالله-عنهوذكروا،عزلهبسببلهيتغمملحريريا

ابنمشهدفيللحكمجلسالاذرعيالحنفيالدينوشمس،عزلهفي

85-857(5)2/.بالخلعةالناسوهنؤوه،عروة

.(231)ص"لجامعا"منوالتصحيح"والمؤمل":()ط(1)
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والحنابلةالدينتقيالشيخلفتنةالموجبةالأسبابذكر:قال

كل...)1(مئةوسبعثلاثسنةفيلهجاباصحابهبعضاناتفق

مذهبهم.علىطائفة

وفقيروشيخقاضمنالمصريةالديارفيمنجميعأنأيضا:وفيه

خلاماالحنبليالدينتقيالشيخعلىمحظونوجاهلوعاميوعالم

الدينبدرالقضاةوقاضي،لهمتعصبفانهالحنفيالدينشمسالقاضي

حقه.فيالالسنةمطلقونعداهماوما،ساكتجماعةابن

الاذىمنالحنابلةحقفيبالقاهرةجرىأنهالامروحاصل

وصولهوبعدالدينتقيالشيخطلبقبلكبيرأمروالتنكيلوالاهانة

يقولوا:أنواكرهوا،العقيدةعنبالرجوعجميعهموألزموا،وحبسه

نو،عنهعبارةالم!محففيماوأن،بالنفسالقائمالمعنىهوالقران

بالالسنةمقروءالصدورفيومحفوظالمصاحففيموجودهوما

العلومسألةبنفيوألزموا،بالنفسالقائمهوالقديموأن،مخلوق

يجرىلاالصفاتأحاديثمنوردماجميعن)2(و،بذلكوالتصريح

بذلكيقولوالمإنعليهموحكم،الوجوهمنبوجهظاهرهاعلى

قليلالدينشرفقاضيهموكانكثير،أذىحقهمفيوجرى،بالتجسيم

نأالثلاثةرفقتهخبروهووتلكا،بهيجيبمايدرفلم،العلمفيالبضاعة

موافقتهم.لىإفاجاب،الصحيحهوبهويلزمإلتهيدعىالذيهذا

مبتورا.الكلامفبقي،ممحوةالاصلمن[ب]94الصفحة(1)

خطا.ذلك"ن"و(:)ط)2(
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خطوطهم.وأخذالمقالةهذهأصحابهمنجماعةألزمهوثم

انتصاراالمالكيالدينزينالقاضيالعقيدةأمرفيتكلممنوكان

وشيخالحنبليالدينشرفرفيقيهحقفيونكاية،المنبجينصرللشيخ

الشافعيةمنجماعةوساعدهما،القرويالدينبشرفيعرفمالكي

المنصوريبيبرسالدينركنالاميرمعاتفقواقدوكانوا.وغيرهم

المقالةهذهتوهينعلىالدولةفيوالمتصرفينبالعثمانيالمعروف

قامبحيث،معهذلكوقرروا،بدعةوأنها،لحنابلةايعتقدهاالتي

فتم،يخالفهبماالقيامولامعارضتهأحدايمكنولم،قيامأتمينصرهم

.قصدهماذلكفيقامبان

ماالحنابلةعلىجرىأنهالكتابمنوردمابعضفيوقرأت

الحنبليةالطائفةعلىتم"ولقد:بعضهوفي،عنهيعبرانالإنسانيعجز

".)2/985-.86(يجرمثلهشدءلم

الاميرأحضرالعيدليلةرمضانشهرمنيوماخرفيوفيها:قال

والمالكيالشافعيالثلاثةالقضاةالقاهرةبقلعةبطبقتهسلارالدينسيف

فيوتكلم،والنمراويلجزريواالباجيالفقهاء:ومن،والحنفي

ويلزمأمورعليهيشترطأنهعلىفاتفقوا،تيميةابنالدينتقيإخراج

فيمعهليتكلموايحضرهمنإليهفأرسلوا،العقيدةبعضعنبالرجوع

ستذلكفيإليهالرسولوتكررالحضور،لىإيجبفلم،ذلك

عليهمفطال،الوقتهذافيلحضوراعدمعلىوصمم،مرات

شئ.غيرعنوانصرفوا،المجلس
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بوصولبدمشقالسلطنةنائباخبر،لحجةاذيعشريثامنوفي

اثنىثم،مجلسهحضرممنجماعةبذلكواعلم،تيميةابنمنكتاب

السجنفيعليههوماوذكر،منهأشجعولا،مثلهرأيتما:وقالعليه

ولاالسلطانيةالكسوةمنشيئايقبللموانه،لىتعااللهلىإالتوجهمن

ذلك.منبشيءتدنسولا،السلطانيةالادراراتمن

اخواطلبلحجةاذيعشريسابعالخميسيومفيوفيها،

الرحمنعبدالدينوزين،اللهعبدالدينشرفوهما،الدينتقيالشيخ

قاضيوحضرسلار،الدينسيفالاميرالسلطنةنالمجمامجلسلىإ

لىإواعيداكثير،كلامبينهموجرىالمالكيالدينزينالقضاة

النقلفيعليهوظهرالقاضيمعالدينشرفبحثأنبعدمواضعهما

جماعهالافيهاادعىمواضعفيوخطاهوالمعرفة

وحدهالدينشرفاحضر،الاوللليومليالتالجمعةايوموفي

سيفالسلطنةنائبمجلس!فيعدلانابنالدينشمسالقاضيوحضر

إنه:وقيلمساعد،لهليسولكنعليهفظهر،معهوتكلمسلارالدين

أعلم.والله،واخوتهالشيخعلىتعصبالسلطنةنائبمنظهر

/2(521127-11).

607()سنة

الدينحسامالاميروصلالاولربيعشهراوائلفيوفيها:قال

لىإوتوجه،دمشقلىإمهنابنعيسىالدينشرفالاميرابنمهنا

وحلعفاكرمهبالسلطانواجتمعالشهر،عشرتاسعفيفوصلها،القاهرة
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ابنالدينتقيالشيخأمرفيالسلطانوخاطب،إكرامهفيوزادعليه

تقيالشيخلىإالسجنبابلىإبنفسهوحضر،فيهسؤالهفأجاب،تيمية

دارلىإالاولربيعمنوالعشرينالثالثلجمعةايومفاخرجه،الدين

بينهموحصلالفقهاء،بعضوحضره،بالقلعةسلارالدينسيفالامير

المغربلىإاجتمعواثم،بينهملجمعةاصلاة)1(وفوتتكثير،بحث

الخامسالاحديومالسلطانبمرسوماجتمعواثمالامر،ينفصلولم

الاولين،منأكثرجماعةوحضرالنهار،مجموعالشهرمنوالعشرين

الدينوفخر،الباجيالدينوعلاء،الرفعةابنالديننجمالشيخوحضر

الدينوعز،الخطيبالجزريالدينوشمسسعد،أبيبنتابن

منجماعةو،المالكيوصهر،عدلانابنالدينوشمس،النمراوي

،بالمرض)2(أنفسهمواعتذرواوطلبوا،القضاةيحضرولمالفقهاء،

يكلفهمولمالسلطنةنائبعذرهموقبل،أصحابهتبعوبعضهم

خير.عنالمجلسوانفصل،بحضورهمالسلطانرسمأنبعدالحضور

السلطنة.نائبعندالدينتقيالشيخوبات

الشهرعشريسادسالاثنينبكرةدمشقلىإبيدهكتاباوكتب

وأن،بالقاهرةشقيرابنبدارأقاموأنهوعز،خيرفيخروجهيتضمن

تصحيف.هنامافلعل،"وفرقت"المصادربعضوفي(،)طفيكذا(1)

موضخاكئيرابنقالالمصادرهفيكما""بعضهمصوابها:ولعل()طفيكذا)2(

العلوممنعليهمنطوتيميةابنبمالمعرفتهم"لحضور:اعناعتذارهمسبب

73-76(،/)18:"والنهايةالبداية"."يطيقهلالحاضرينامنأحدّانو،والادلة

0(24)صه:"معلجاو"ا
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مهناالدينحسامالأميرعنبتأخرهرسمسلاراالدينسيفالامير

واقامالاخرربيعسادسلخميسايومدمشقلىإمهناووصل(،1اياما)

وسافر.ايامثلاثة

تقيالشعيخمنوصلالاخر،ربيععشريالخميسيومبكرةوفي

عقدانهفيهيذكرالاخرربيععشررابعلجمعةابليلةمؤرخكتابالدين

يومفيمهنا)2(خروجبعدبالقاهرةلحيةالصابالمدرسةثالثمجلسله

،العقيدةفيالفاظتغييرعلىالاتفاقوحصلالشهر،سادسالخميس

فوائدتأخرهفينو،عافيةفيوانهكثيرٍ،خيرعلىالمجل!سوانفصل

(611-268119/).ومصالح

عطاءابنالشيخاجتمعشوالشهرمنالاوسطالعشروفي:قال

مناكثرفكانوا،الصوفية)4(وجميعالخانقاهوشيخ)3(السكندري

"،عليهويشتغلوابهالناسوينتفعومحلمه،فضلهالناسليرى"كثير:ابنقال(1)

.(425)ص:"لجامعو"ا74(،/)18:"والنهايةية1البد"

العقود"منثبتماوالصواب!منها"[خرج:لىإ]غيرهاخروجبعده"(:)ط)2(

تغييروقعانهلهادياعبدابنيذكرولم.لهادياعبدلابن2(52)ص"الدرية

هالعقيدةفيالفاظ

الوافي"فيترجمته.النسبةهذهاحدينسبهفلم،تحريف"السكوني")ط(:)3(

وغيرها.2(-1/27375):"الكامنةالدررو"(57)8/:"بالوفيات

السعداء.سعيدخانقاه:هيوالخانقاه.الامليالدينكريمهو:الخانقاهوشمخ

البداية"هوأصدقائهاصحابهمنلهوقعوماالمشيخةعنصرفهخبروانظر

.86(/1)8:"يةوالنها

".الكامنةالدرر-573:لجامعا"فيكما"الصوفيةمنجمع"او"جمعو"ولعلهاكذا،(4)
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منجماعةهناككانوصلوهافلما،القلعةلىإوطلعوا،مئةخمس

كيفيةالمجموعمنفصار،بهمفاختلطواوالمتاجرالصنائعارباب

وقيل:،عشرةنحواعيانهممنطلبذلكالدولةاربابراىفلما،كبيرة

حقفييتكلمتيميةابنالدينتقيإنفقالوا:؟مرادكمشئاي

ولهلهميعقدانوسالوا!ي!،بالنبييستغاثلاإنه:وقال،المشايخ

جماعةابنالدينبدرالقضاةقاضيعندلىإذلكفيالامرفردجلس،

فاقتصد،الزواويالمالكيالديننورالقاضيلىإففوضه،الشافعي

بحبسوحبسرد)1(ثمالبريد،معفسافر،الشاملىإتسفيرهلحالا

(1-1741175)2/.بلطفهاللهعامله،شوالعشرثامنفيالحاكم

الاوحدالكامللمالعاالصدرالكبيرالصاحبتوفي..وفيها.:قال

الكبيرالصاحببنمحمدالدينفخرالصاحببنمحمدالدينتاج

بابنالمعروف...المصريسليمبنمحمدبنعليالدينبهاءالوزير

وثانياولا،المرجانياخوالشيخعليهوصلى...لىتعااللهرحمهحنا

-21831/).مشهودةجنازتهوكانت،تيميةابنالدينتقيالشعيخمرة

1841)

907()سنة

منتيميةابنالدينتقيالشيخسفرواصفرسلخفيوفيها:قال

جماعتهمناحديمكنولم،مقدماميرمعالاسكندريةلىإالقاهرة

-537:لجامعا"انظر.المالكيمخلوفابنالقاضيهوردهفيسعىالذي()1

".الكامنةالدرر
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منتوجههوكان،أيامعشرةبعددمشقلىإخبرهووصل،معهالسفر

مندحلالاحد،يومالاسكندريةلىإووصوله،لجمعةاليلةالقاهرة

البلد.شرقيفيبرجلىإليلاونقل،السلطاندارلىإالخوخةباب

/2(4412)

منتيميةابنالدينتقيالشيخطلب،شوالثامنوفي:قال

يومفيبالسلطانواجتمععشرهثامنالقاهرةلىإفوصلالاسكندرية

قضاةفيهحفلمجلسفيوتلقاهواكرمه،عشريهرابعلجمعةا

القاهرةسكنثم.وبينهمبينهواصلحوالفقهاء،والشاميينالمصريين

والناس!،عليهماللهرضوانعليبنالحسينمشهدمنبالقربونزل

إليهيعتذرمنومنهمالفقهاء،منوطائفةلجندواوالامراءإليهيترددون

(9125)2/.منهوقعمماويتنصل

!!!





7(8!ا)تالذهبيالديقشهس[لإما!ر

)الدرةتيميةابنالاسلامشيخسيرةمننبذة-1

التيمية(السيرةفياليتيمية

.المهندسابننقلهامختصرةترجمة2-





التيميةالـيرةفطاليتيميةالدرة

(1)تيميةابقالإسلاورين!مخسيوةمقنبذ!

التيمية(السيرةفياليتيمئة)الدرة

37

5.وحدللهالحمد

اللهرضي-تيميةابنالدينتقيالاسلامشيخسيرةمننبذةهذه

اللهعبدابوالدينشمسالحافظالعلامةالامامالشيخالفهمما)2(-عنه

لىتعااللهتغمدهما،الشافعيالذهبيعثمانبن)3(احمدبنمحمد

:قال.ورضوانهبرحمته

تيميةابن

بنالسلامعبدبنالحليمعبدبناحمد)4(الامامالدينتقي

بنعليبنالخضربنمحمدبنالخضرالقاسمأبيبناللهعبد

ونادرة،الاسلامشيخالفرد،العلمالبحر،الحبرالامام،تيميةبناللهعبد

دمشق.نزيل،الحنبلينيالحراأحمد،العباسأبوالدينتقيالعصر،

معهدمجلةفيالانجليزيةالترجمةمعبوريكاترينالمستشرقةنشرتها(1)

32-1ص(،م4002))3(،العدد)67(،المجلد،والافريقيةالشرقيةالدراسات

عكاشة:حسينتحقيق-تيميةلابنرسائلفيهمجموعضمن348.وطبعت

منالنصهـ.وصححت1،2641ط،لحديثةاالفاروقدار2(.2374-9)ص

)ش(0والثانية()ملىللأوورمزتالطبعتي!،كلتا

ما"."(:)م2()

)م(.منسقظتبن""أحمد)3(

)ش(.فيليست)4(
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وستينإحدىسنةالاولربيععاشرالاثنينيومبحرانولد

فسارالتتار،جورعندالشاملىإوباخوتهبهوالدهوهاجر،وستمائة

يلحقهم،نالعدووكاد،الدوابلعدمعجلةعلىوبالكتببهمبالليل

وسلموا.فنجوا؛بهواستغاثاللهلىإفابتهل،العجلةووقفت

بنالزينمنفسمعوا،وستينسبعسنةأثناءفيدمشقوقدموا

منالكثيرشيخناسمعثمهذلكوغير")1(عرفةابن"جزءالدائمعبد

أصحاب-عساكرابنوالمجد)3(عبد)2(،ابنوالكمالاليسر،بيأابن

الخيرابيبنحمدو،الصيرفيابنلجمالاومن-،الخشوعي)4(

بيبنالرحمنعبدالدينشمسوالشيخالإربلي،والقاسم،سلامة

كثير.وخلق،علانابنالغنائموأبيعمر،

وعنيوالاجزاء،الكباروالكتب،مراتأحمد""مسندوسمع

المكتب،فيوالحسابالخطوتعلم،صالحةجملةونسخ،بالحديث

مصادرفيالصوابعلىوهوالناسعخ،منخطا"هعرفةابننسخة")خ(:فيوقع(1)

نأقليلبعدتيوسيا،المحدثينعندمشهور"عرفةابنجزءو"،تيميةابنترجمة

منه.سمعهالذهبي

وليس،كلمةبقدربياضافتركبعدها،لثيءلىإمضافةعبد""أنالأصلناسعخظن2()

الاخر.منونةإضافةبدونعبد""بلكذلك

."لمحدثوا":()م)3(

بنبركاتالطاهربوهووالخشوعي،الخشوعيأصحابهمتقدممنانيعني()4

.(895)تالمعمرالمسندطاهر
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ابنعلىالعربيةفيأكلاماوقرأ،الفقهعلىأقبلثم،القرانوحفظ

وبرع،فهمهحتى"سيبويهكتاب"يتأملوأخذفهمها،ثم1(،)القويعبد

النحو.في

وأحكم،السبققصبفيهحازحتىكليا،إقبالاالتفسيرعلىقبلو

سنة،عشرةبضعابنبلغمابعدوهوكلههذا.ذلكوغير،الفقهأصول

وسرعة،حافظتهوقوة،ذهنهوسيلان،ذكائهفرطمنالفصلاءفانبهر

إدراكه.

الملبسفيواقتصادوتعبد،وتألهوعفاف،تامتصونفيونشأ

لمأكل.وا

ويناظرفيتكلم،صغرهفيوالمحافلالمدارسيحضروكان

تسعولهفأفتى؛العلمفيالبلدأعيانمنهيتحيربماويأتيالكبار،ويفحم

كبو،الوقتذلكمنوالتأليفلجمعافيوشرعأقل،بلسنة،عشرة

.الاشتغالعلى

بوظائفهبعدهفدرس-ئمتهموالحنابلةكبارمنوكان-والدهومات

فيوأخذ.لمالعافيصيتهوبعد،أمرهواشتهر،سنةوعشرونإحدىوله

يوردوكان،حفظهمنكرسيعلىلجمعاأيامالعزيزالكتابتفسمير

فيترجمته996(.)تالمقدسياللهعبدأبوبدرانبنالقويعبدبنمحمدهو:(1)

":الحنابلةطبقاتعلىالذيلو"(،4-94447ص996)وقيات"الاسلامتاريخ"

(/4703-90.)3
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جهوريوصوتبتؤدةالدرسيوردكانوكذا،يتلعثمولالمجلسا

الفتوىعلىويكتب،قلأوكراسينمنأزيدالمجلسفيفيقول،فصيح

.والاغلاقالتعليقغايةلىإسريعبخطأوصالعدةلحالافي

حقفي)1(الشافعيةعلمالدينكمالالعلامةشيخنابخطقرأت

لاأنهوالسامعالرائيظنالعلممنفنعنسئلإذاكان:تيميةابن

الفقهاءوكان)2(،مثلهأحديعرفهلابأنهوحكم،الفنذلكغيريعرف

ولا:قالأشياء.مذاهبهمفيمنهاستفادواجالسوهإذاالطوائفسائرمن

سواء-العلوممنعلمفيتكلمولا،معهفانقطعاحداناظرأنهيعرف

شروطفيهواجتمعت.أهلهفيهفاقإلا-غيرهاأوالشرععلوممنكان

يجب)3(.كماوجههاعلىالاجتهاد

تهم،وطبقاوتعديلهموجرجهمبالرجالتامةخبرةوله:قلت

مع،والسقيموبالصحيح،والنازلليوالعا،لحديثابفنونومعرفة

يقاربه،ولارتبتهالعصرفيأحديبلغفلا،بهانفردالذيلمتونهحفظه

فيالمنتهىوإليه،منهالحججواستخراجاستحضارهفيعجيبوهو

"كل:يقالأنعليهيصدقبحيث،المسند"و"الستةالكتبلىإ5عزو

انهغير،للهالإحاطةولكن"بحديثفليستيميةابنيعرفهلاحديث

السواقي.منيغترفونالائمةمنوغيرهبحر،منفيهيغترف

727(.)تالزملكانيابنالدينكمالهو(1)

".مثلهيعرفهلااحداأنوحكم"(:13)صالعقود""فيالعبارة2()

)م(.فيليست"كمايجب")3(
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القرانمنلايات)1(استحضارهفيوله،إليهفمسلمالتفسيروأما

المقرئراهواذا،عجيبةقوة-المسالةعلىبهاالدليلإقامةوقت-

منكثيرخطايبيناطلاعهوعظمةالتفسيرفيإمامتهولفرط،فيهتحير

لماموافقاواحداقولاوينصر،عديدةاقوالاويوهي،المفسرينأقوال

لحديث.واالقرانعليهدل

وأالاصلينمنأوالفقهمنأوالتفسيرمنوالليلةاليومفيويكتب

وماازيد.أوكراريسأربعمننحواوالاوائلالفلابسفةعلىالردمن

مسالةغيرفيولهمجلد،خمسمائةتبلغالانلىإتصانيفهانأبعد

منومسالةحفير،ومسالة،التحليلكمسالة؛مجلدةفيمفردمصنف

وله،البدعذمفي"المستقيمالصراطاقتضاء"ومسالة)2(،الرسولسب

كبار)3(،مجلداتثلاثفيالرافضيالمطهرابنعلىالردفيمصنف

)4(،مجلداتسبعفيللرازيالتقديستاسيسعلىالردفيومصنف

"."لايالتى)ش(:وفي،استحضار"في":"الدريةالعقود"وفي)م(،كذا(1)

كبير.مجلدفيطبع"التحليلبطلانعلىالدليلبيان"كتابفيهاألفالتحليلمسالة2()

مجلدإنه:رجبابنوقال،حفير"مسالةفيالتحرير"واحد:غيرسماهحفير،ومسالة

قالوبنحوهفيها.حكمحادثةفيالخويعلىاعتراضاكتبهاالقسمةمنمسالةفي

شاتمعلىالمسلولالصارم"كتابهسمى،الرسلسبمنومسالة.نيالزملكاابن

.مجلداتثلاثةفيحقق"الرسول

.مجلداتتسعفيمطبوع"والقدريةالشيعكلامنقضقيالنبويةالسنة"منهاجوهو)3(

فيمنهالموجودطبع"الكلاميةبدعهمبيانفيالجهميةتلبيسبيان"كتابهو)4(

.مجلداتعشرة
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المعقولبينالموافقةفيوكتاب)1(،المنطقعلىالردفيوكتاب

ستمننحوافتاويهمنأصحابهجمعوقد)2(،مجلدينفيوالمنقول

كبار.مجلدات

يتكلمأنوقل،والتابعينالصحابةمذاهبمعرفةفيطويلباعوله

فيالاربعةخالفوقد،الاربعةالائمةمذاهبفيهاويذكرإلامسالةفي

والسنة.بالكتابلهاواحتجفيها،وصنف،معروفةمسائل

الراعيإصلاحفيالشرعية"السياسة:سماهمصنفوله

")4(.الاعلامالائمةعنالملامرفع"وكتاب)3(،"والرعية

لهيجيزانسبتةصاحبمنهالتمس)5(بالاسكندريةمعتقلاكانولما

منجملةورقاتعشرفيفكتبمنها،جملةأسماءعلىوينص،مروياته

.يكونمحدباكبربعضهيعملانيعجزبحيث،حفظهمنباسانيدهاذلك

الدين.شرفالصمدعبدالشيخبتحقيق"المنطقيينعلىالرد":بعنوانمجلدفيطبع(1)

هذا":الذهبيكلامعلىمعلقا38()ص"الدرية"العقودفيالهاديعبدابنقال)2(

كبار،مجلداتاربعفي-"والنقلالعقلتعارضدرء"كتابوهو-الكتاب

درالمقدار،عظيمحافلكتابوهو،مجلداتأربعمنأكثرفيبهالنسخوبعض

أحدفيبالرياضالامامجامعةطبعتهوقد.لمتكلمين"والفلاسفةعلىفيهالشيخ

سالمهرشادمحمدالشيخبتحقيقمجلداعشر

تيميةابنالاسلامشيخاثارمشروعضمنبتحقيقيمنهالكاملةالنسخةطبعت)3(

.9421عام

2(5-0/223139):"الفتاوىمجموع"وضمنمفردامراراطبع(4)

.(-427942)ص:"لجامعا"انطرهـ(07)9سنةفيوذلك)5(
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عليهالدليلقامبمابل،معينبمذهبيفتيلاسنينعدةالانوله

ببراهينلهاواحتج،السلفيةوالطريقةالمحضةالسنةنصرولقد،عنده

الأولونعنهاأحجمعباراتطلقوإليها،يسبقلمموروومقدمات

مصرعلماءمنخلقعليهقامحتىعليها،هووجسروهابوا،والاخرون

يداهنلاثابتوهو،وكابروهوناظروهوبدعوه،عليهمزيدلاقياماوالشام

وسعة،ذهنهوحدة،اجتهادهإليهأداهالذيلمرالحقايقولبل،بييحاولا

الفكر،وكمال،الورعمنعنهاشتهرمامع،والاقوالالسننفيدائرته

الله.لحرماتوالتعظيم،اللهمنوالخوف،الإدراكوسرعة

وكم،ومصريةشاميةووقعاتحربيةحملاتوبينهمبينهفجرى

كثير،الابتهالدائمفإنه؛اللهفينجيهواحدةقوسعنرموهقدنوبةمن

بكيفيةيدمنهاوأذكارأورادلهلجأش،اثابت،التوكلقوي،الاستغاثة

وجمعية.

لجنداومنوالصلحاء،العلماءمنمحبونالاخرالطرفمنوله

لنفعهممنتصبلانه؛تحبهالعامةوسائروالكبراء،التجارومنوالامراء،

وقلمه.بلسانهونهارا،ليلا

،الابطالأكابريتشبهوببعضها،الامثالتضربفبها؛شجاعتهوأما

وقعد،وقام،بنفسهالامرأعباءوالتقى)1(،غازاننوبةفياللهقامهفلقد

الاعلىوجذه،أرغونبنمحمود-قازان:تقولوالعامة-غازانالتتارملكهو(1)

.منكرةبهزيمةفيهامنيالتي)307(سنةشقحبمعركةبعدمات،جنكيزخان

.(412-212)3/:"الكامنةالدررو"(،-4/518)العصر"أعيان"انظر
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وببولاي)2(.(،1وبخطلوشاه)،مرتينلملكباواجتمع،وخرجوطلع

.المغولعلىوجراتهإقدامهمنيتعجبقفجق)3(وكان

.حربليثكانهحتى،البحثفيتعتريهقويةحدةوله

الركنبينحلفتفلو؛نعوتهعلىمثليينبهأنمنأكبروهو

نفسهمثلهوىرماواللهولا،مثلهبعينيرايتماأنيلحلفتوالمقام

العلم.في

له.يغفرواللهغالبا،تؤدةوعدممداراةقلةوفيه

ودلق،،فرجية-:الفقهاءكاحد-وملبوسه،لهماللافقيروهو

الثمنهضعيفومداسدرهما،ثلاثينقيمةيكون،وعمامة

،مستديرةولحيتهيسير،وشيبه،مهابةوعليه،مقصوصوشعره

كان،المنكبينبينمابعيد،القامةربعوهو،اللونحنطيأبيضولونه

.ناطقانلسانانعينيه

وربما.وسجودهاركوعهامنأطوليكونلاصلاةبالناسويصلي

5(.)1(انظر)ص

اسمه:الصفديقال.الشاملغزوغازانمعحضرواالذينالتتارقادةمن:بولاي2()

العصر":اعيان"انظر.وبامثالهبهتهكمايحرفونهالعامةوإنما،مولاي:الصحيح

(/20-7.)71

وابهمالالتحاقفيتذبذب،المغلمنأصله،المنصوري،قبجق:ويقال)3(

71(.0)تمقداما،شجاعاوكان،المغولقتالعلىأمرهواستقر،بالمسلمين

.(22-1443)3/:"الكامنةو"الدرر6-72(،4/1)العصر":أعيان"انظر
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والكل،لهيقومونفربماجاءوإذاعنه،غابأوسفرمنيجيءلمنقام

يسلموإنما،قطلاحدينحنولم،الرسومهذهمنفارغفانهسواء؛عنده

.مراتالمحاورةفيويهينهمرة،جليسهيعظموقد،ويبتسمويصافح

وتسعينثمانسنةالصفاتفي"الحمويةالمسألة"صنفولما

القاضيجهةمنقصبةعلىبهاطافواأنلىإالامربهموال،لهتحزبوا

،اخرونطائفةبنصرهقامثم،يستفتىلابأنعليهونودي)1(،الحنفي

الله.وسلم

يسألبأنمصرمنالامرجاءوسبعمائةخمسسنةفيكانفلما

الافرم،دمشقنائببمجلس!والعلماءالقضاةلهفجمع،معتقدهعن

منجزءفيعنهفأجبت،السنةمعتقدعنسئلتقدكنتأنا:فقال

منه،ثلاثةأوموضعينفيفنازعوه،وقرأهفأحضر،دارهمنوطلبه،سنين

وحاققوه،لجزء،التتمةأيضامرتينواجتمعوافقاموا،المجلسوطال

كرها.ذلكقالوبعضهمجيد،سلفيمعتقدهذاأنعلىالاتفاقوقعثم

الدينركنالاميرومالاوا،الشيخأمرفيسعواقدالمصريونوكان

يومنيفثاالبريد،علىمصرلىإفطلب،عليه-تسلطنالذي-الششنكير

لهعدلانابنوانتصبمصر،بقلعةوالفقهاءالقضاةلهاجتمعدخوله

نإ:يقولهذاأن:المالكيمخلوفابنالقاضيعندعليهوادعىخصما،

اللهوإن،بذاتهالعرشعلىلىتعاوإنه،وصوتبحرفبالقرانتكلمالله

للذهبي.6(1/ه)2:"الاسلامتاريخ"انظر،الحنفيالدينجلالالقاضيهو(1)

.(52ه)ص"الدريةالعقود"فيمفصلالخبراوانظر
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ذلك.علىعقوبتهأطلب:وقال،الحسيةالاشارةإليهيشار

عليه.ثنىواللهفحمدفقب،أ؟ياتقولما:القاضيفقال

لتخطب.حضرناكما،أسرع:لهفقيل

؟!اللهعلىالثناءمنأمنع:فقال

عليه.فألح،فسكت.اللهحمدتفقدأجب:القاضيفقال

.مخلوفابنالقاضيلىإلهفأشاروافي؟الحاكمفمن:فقال

وانزعج،وغضبفي؟!تحكمفكيفخصميانت:فقال

القاضي.سكتو

أموروجرت،لجبلابقلعةلجبباوسجنوا،وأخواهالشيخفأقيم

بجامعفقرئ،عليهلحطبانيسلطاكتابالشاملىإوكتب،طويلة

له.الناسلموتأ،دمشق

عليه،اقترحوهاألفاظالهموكتبخرج،وونصفاسنةبقيثم

يكتبها)1(.لمإنبالقتلوتوعدوهدد

فيتكلمأنلىإ،عندهحلقويجتمعالعلميقرئبمصرفأقام

وفقراء،صوفيةعليهفتحزبالوجود)2(،بوحدةالقائلينالاتحادية

-93-47)ص:"الإسلامشيخلسيرةلجامعا"مقدمةالقضيةهذهشرحفيانظر(1)

3(.2،ط

ابنوهم":الترجمةهذهعننقلا252()ص"العقود"فيالهاديعبدابنزاد)2(

".وأشباههموالقونويعربيوابنسبعين
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أخرجوهثم،محفللهفعملالاولياء،صفوةفييتكلموأنه،فيهوسعوا

اعتقاله،فيمصلحتهمورأوامصر،منمرحلةعلىردوهثمالبريد،على

فيإليهيدخلونأصحابهفجعلونصفا،سنةالقضاةحبسفيفسجنوه

وحبس،الاسكندريةلىإالبريدعلىالدولةفأخرجتهتظاهروا،ثمالسر،

.مرةغيرغرقنهوقتل،بأنهوشيعمنها،ببرج

باستحضاربادر،أضدادهبادو،الكركمنالسلطانعادفلما

القضاةبحضرةوساررهوحادثه،بهواجتمعمكرما،القاهرةلىإالشيخ

ذلكبعدواجتمعدار،فيوسكننزلثم،إكرامهفيوزادوالكبار،

تلكمعهمسلكولا،الدولةرجالمنالشيخيكنولم،بالسلطان

العدولكشفالسلطانقدمفلما.بهيجتمعالسلطانيعدفلم،النواميس

.عشرةاثنتيسنةدمشقلىإالشيخجاءالرحبةعن

سوقه،وفتروانخفاضارتفاعبينماومحنأمورلهجرتثم

علومهم،ولازمانهأبناءعقولتحتملهالاكبار)1(مسالكفيودخل

لاالثلاثالطلاقأنومسألة،الطلاقفيالحلففيالفيركمسالة

ذلكفيوصنفيقع،لاالحيضفيالطلاقنو،واحدةإلايقع

نفسهوساسالفتيا،منلذلكفمنعكراسا،أربعينتبلغلعلهاتواليف

يؤيدهفالله،لهكفارةذلكيكونأنوعسى،برأيهواستبد،عجيبةسياسة

لمراضيه.ويوفقهمنهبروج

".مسائل":المصادربعضفي(1)
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بلسانه،إلايفتيولا،العلمويقرئ،الدرسيلقيالانوهو

توقعهنفسوقوةشهامةو)1(إقداموله.العلماكتمأنيسعنيلا:ويقول

ولايتزوجولموسط،قليلنظموله.عنهاللهويدفع،صعبةمورفي

ولا،بمصالحه)2(يقوموأخوه،قليلشئإلاالمعلوممنلهولا،تسرى

الوقت.غالبفيعشاءولاغداءمنهميطلب

والدرهم،الدينارعنمنهفرغولا،منهأكرمالعالمفيرايتوما

أصحابه،معوقياممروءةوفيه.ذهنهفييدورظنهولا،يذكرهلابل

غريب.ونبا،عجيمبلونوهو.لحهممصا[في]وسعي

مناناس!فحولهوالاالاقتصاد،فعلىسيرتهمنذكرتالذيوهذا

الاسلامنصرفيوقيامهودينهوزهدهعلمهوفيفيهيعتقدونالفصلاء

وفيفيهيعتقدوناضدادهمنأناسوثم،سقتمااضعافطريقبكل

أناسوثم.للرياسةومحبةوحدةوعجلةطي!ث!فيه:يقولونلكن،علمه

وهموتكفيرا،سبامنهينالون-هواهموكثرةخيرهمقلةالناسعلمقد-

واالزوكرة)3(،شيوخمناو،الاتحاديةصوفيةمناو،متكلمونإما

)م(.فيليستو""إقدام(1)

وكان"(:لجامعا-)336المختصر":تتمة"فيوالعبارة."تقومواخوة"تحتمل2()

ثبت.ماتؤيدوهي0"بمصالحهيقوماخوه

فيالذهبياستعملهاوقد،لخداعواالتلبيس:هيوالزوكرةخطاه"الزركرة"(:)ط)3(

988()2/":الهجرتين"طريقفيالقيموابن(،1/4،311/2391)4:السير""

فيالمقريففسرهاالزواكرة""لخطيباابنالدينلسانكلامفيوجاء.وغيرهما

عندهم-ومعناه،المغاربةيستعملهلفظالزواكرة":قال(21)6/:"الطيبنفح"
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حطهوغالب.نفسهشريكفيهفالله،وبالغفأقذعفيهمهوتكلمقدممن

مجتهد.هوبعضهوفي،فبحقالمتزهدةأوالفصلاءعلى

الدليلقيامبعدإلاأحدايكفرولا،للخلقالعذرتوسعةومذهبه

مجتهدوصاحبها،وضلالكفرالمقالةهذه:ويقول،عليهلحجةوا

:ويقول.اللهلىإتابأوعنهارجعولعله،اللهحجةعليهتقملمجاهل

وعاندهلحقاعرفمنأما،بيقينإلامنهنخرجهفلابيقينلهثبتإيمانه

فيالخطأمنيسلمالذيمنوإلاكإبليس،ملعونفكافرعنهوحاد

.والفروعالاصول

الإسلامعرفواماهؤلاءلحكماء:واالمتكلمينكبارفيويقول

صيئ.محمدبهجاءولاما

فينطر،نفسانيةأوشيطانيةإنها:المشايخأحوالمنكثيرفيويقول

كانفإن،وعلمهوتألههشمائلهوفي،والسنةالكتابالشيخمتابعةفي

فيخبرلجنامنرئيلهوبعضهم،رحمانيوكشفهصحبحفحالهكذلك

حكاياتذلكفيوعنده،عديدةتصانيفذلكفيولهليغويهبالمغيبات

منوهي،مجلداتلبلغتجمعلو،الضربوهذاالضربهذاعن

العجب.أعجب

للجني،تهديدهبمجردواحدغيرلجنياالصرعمنعوفيولقد

تاج"وانظرهوالفساد"الفسقويبطنوالعبادةالنسكيظهرالذيالمتلبس

3(.524/):"دوزي)معجمو.(684)6/:"العروس



تيهيةابقلسيرةالجامعتكمللأ05

،اياتيتلوانمناكثريفعلولموقصولى،الوانذلكفيلهوجرت

معكعملناوإلاالمصروعةأوالمصروعهذاعنتنقطعلمإن:ويقول

ورسوله.اللهيرضيمامعكعملناوإلا،الشرعحكم

امينالمحدثلهوخرج،مرات"عرفةابنجزء"منهسمعتوقد

شيخا)1(.أربعينعنحديثااربعيننيالواالدين

لحديث؛امنالكثير)2(بنفسهوقرا،وتسعينإحدىسنةحجوقد

الطبرانيمعجم"مسموعهومن،مجلسفي")3(الغيلانيات"وقرأ

الصيدلانيجعفربيامنبإجازتهالدرجي)4(البرهانمنسمعهالاكبر"

.وغيره

وشدالسفرنو،النبيينقبورلزيارةالسفربمسالةلهظفرواثم

لىإإلاالرحالتشدلا":السلامعليهلقوله؛عنهمنهيلذلكالرحال

5(76121-)8/:"الفتاوىمجموع"ضمنمطبوعة(1)

الحديث"علماءمختصر-لجامعا"فيكماأصحأثبتوما"لنفسه":الطبعتينفي)2(

2(.94)ص

(044)تغيلانبنمحمدبنمحمدطالبلابيمسموعةجزءاعشرأحدهي)3(

الدارقطنيتخريجمن354()تالشافعياللهعبدبنمحمدبكرأبيحديثمن

385(.)ت

فيترجمته681(.)تالمسندالحنفيالدمشقيإسحاقأبوإسماعيلبنإبراهيم(4)

لجواهراو"(،586/)17:"والنهايةالبدايةو"68(،1/5):"الاسلامتاريخ"

93(.1/4)":المضية
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عليهوشنعوا،قربةرحلشدبلاالزيارةبأناعترافهمعمساجد")1(ثلاثة

تنقصشائبةمنعهمنيلزمبأنهجماعةفيهاوكتب،عليهواستعدوا)2(بها

المجتهدينخطاذلكفيمخطئبانهعدةوأفتى،بذلكفيكفر؛للنبوة

بالقلعةقاعةلىإوأعيد؛القضيةوكبرت،جماعةووافقهلهم،المغفور

شهرا.وعشرينبضعةبهافبقي

كراساعندهتركواوما،والمطالعةالكتابةمنمنعأنلىإالامروال

فييختموبقي،التلاوةعلىفأقبل؛ذلكعلىأشهراوبقي،دواةولا

اليقين.أتاهحتى،ربهويعبدويتهجدكثر،وثلاث

العلمكتابةتوازيعندهلذةلاكانفإنه؛تمةالخابهذهلهوفرحت

وما،نعيهإلاالناسيفجأفلم-اللهرحمه-)3(غايةأطيبفمنعوتأليفه

وخواصه،أقاربهإليهودخل،عليهلخلقافتأسف،بمرضهعلموا

لجمعةاصلاةمثلبقيحتى،لجامعوباالقلعةبابعلىالخلقوازدحم

الامويلجامعوبا)4(،تمامابنبالقلعةعليهفصلى،أرجحأوسواء

الغاية،لىإوافرالجمعاوكان،الدينزينأخوهالبلدوبطاهر،الخطيب

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن()7913ومسلم(،1)918البخارياخرجه(1)

."واستفتوا":()ش(2)

."يةغوا"()شفي)3(

،القدوةالصالحالعالم،الحنبليالتليتمامبنأحمدبنمحمداللهعبدأبوهو:)4(

طبقاتذيل"و2(،15)ص:"المختصالمعجم"فيترجمته74(.1)ت

.(99001-)5/:"الحنابلة
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الخلقوحزر،الرووسعلىوحملالبلد،أبوابأربعةمنلخلقاشيعه

البكاءوكثرألفا،عشربخمسةالطريقعلىاللاتيوالنساءألفا،بستين

شرفالامامأخيهجانبلىإالصوفيةبمقابرودفن،عليهوالتأسف

الله.عبدالدين

ورثاه،حسنةمناماتعدةلهورئيت،قبرهزيارةالناسوانتاب

سنةالقعدةذيمنالعشرينالاثنينليلةجوففيوفاتهوكانت،جماعة

سنةوستينسبعاوعاش،امينلهاللهغفر،وسبعمائةوعشرينثمان

شهرا.و

جهوري،الرجالمنربعة،اللحيةشيبقليل،الرأسأسودوكان

دائما،شعرهيقص،وعمامتهلباسهفيمقتصدا،أعين،أبيض،الصوت

نورهانقصالواحدةعينهنإلاحواسهمنشئعليهيتغيرلموكان

قليلا.

وىمه،بمنهلناوغفر(،1)ببركتهعناورضي،عنهورضياللهرحمه

آمين.

!!!

النسخة.كاتبمنولعله،الممنوعالتبركمنهذا(1)



المهندسابقتفالامختصرةترجملأ

)1(المهندسابننقلهامختصرةترجمة

53

في(وسبعمائةوعشرينثمان)سنةالسنةهذهوفي:الذهبيقال

الحافطالعلامةالامامالشيخمات)3(شعبانمن)2(العشرينالاثنينليلة

الدينشهابالمفتيابنأحمدالعباسأبوالاسلامشيخ،القدوةالزاهد

بنالسلامعبدالبركاتأبيالدينمجدالاسلامشيخبنالحليمعبد

بالقلعة.معتقلا=الدمشقيثمالحرانيتيميةابنالقاسمأبيبناللهعبد

امتلأوقد،بالطرقكثيرخلقاجتمعوقدفأخرج،وكفنوغسل

أكثر.أولجمعةاكيوملحوانيتواوالكلاسةلجامعا

بعددمشقبجامعثم،تمامبنمحمدالشيخبالقلعةأولاعليهوصلى

الناسوارتص،للتبركمناديلهمعليهالناسوألقى،الزحامواشتدالظهر،

كانومعظمهمالبلد،أبوابمن)4(جوافيالخلائقوشيعه،النعشتحت

فيعليهوتقدم،الخيلبسوقالامروعظم.لجنازةامعالفرجبابمن

"الاجتماعرسالةمنخطيةنسخةظهرعلىالذهبيخطمنالمهندسابننقلها(1)

،بالرياضالعزيزعبدالملكدارةفيمحفوظة"لطلاق1والأيمانفيوالافتراق

)5(.رقمالملكيةلخزانةا

خطاه"والعشرين":الاصل(2)

".القعدةذيفي"المصادر:جميعوفيكذا،)3(

486(.،424)ص""الجامعانظر."جميعمن"المصادر:فيوالذيكذا،)4(
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قبليوإلىالاسطحة1(على)والنسوانالناسوانتشر.خوههناكالصلاة

الله.عبدالشيخأخيهجانبلىإفدفن.الصوفيةمقابر

ألفابستينفحزرواالرجالوأماألفا،عشربخمسةالنساءوحزر

ألف.مائتيلىإوأكثر

زيارةلىإالناسوتردد،ختمعدةلهوختمت،حولهالبكاءوكثر

جماعة.ورثاه،لحةصامناماتلهورئيتأياما،قبره

وستمائة.وستينإحدىسنةالاولربيععاشربحرانمولدهوكان

الكثير.وقراالحديثوطلب

فيهاجتمعتأنه:نيالزملكاالدينكمالالشيخبخطووجدت

وجهها.علىالاجتهادشروط

فيرأسا،النقلياتفيبحرا،الادراكوسرعةالذكاءفيايةوكان

وشجاعةوزهداعلماًعصرهفريدزمانهفيهو،والسنةالكتابمعرفة

0000)2(.[.]تصانيفوكثرةالمنكر،عنونهيابالمعروفوأمراوسخاء

....وكان.نفسهمثلرأىولامثلهعينايرأتوما.مصنفاتهمن

عنه.ورصداللهرحمه

عنهاللهعفاالمقدسيالمهندسبنأحمد:مصنفهخطمن)3(نقله

."علىو":لاصلا(1)

واضحة0غيرالورقةطرففيكلماتعدةالثانيالموضعوفيهنا)2(

ثمت.ماولعله،الكلمةبعضمطموس)3(
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الشافعيحامدبناللهعبدالدرقوامالشيخأرسلهارسالة[191]ق

اللهسعدالدينسعدابنالدينزبنالقاضيإلىالعراقمن

لمحروسابالشامالحنبليالحرانيبخيخ)1(ابن

)2(تعالىاللهرحمهم

حامدبناللهعبدالدينقوامالشيخأرسلهارسالةنسخةهذه

بناللهسعدالدينسعدابنالدينزينالقاضيلىإالعراقمنالشافعي

:فقال.المحروسبالشاملحنبلياالحرانيبخيخ

الرفيرالرتج!إلله

عليكمسلام،اصطفىالذينعبادهعلىوسلامللهالحمدقل

المولويةالعليةالحضرةتمكينلىتعااللهوأدام،وبركاتهاللهورحمة

الربانية،الانزهيةالاورعيةالعادليةلحاكميةاالكامليةالفاضليةالعالمية

المنيعجنابهازالولامجدها،وحرسظلهاوأدامجدهاوأعلى

ودارة،الفضائلومعدن،والافضاللايثارقرارةالرفيعومجلسها

باليمنالممدالرحالحطوموطن،النائلومستقر،الامالأقمار)3(

السائل.وإفادةالامللرفادةوالاقبال

936(.2/:)"المشتبهتوضيح"فيضبطهوانظرخطا،وهونجيح"":الأصلفي(1)

الاسلامشيخعلىالثناءفيرشيقلابنارسلهااخرىرسالةحامدبناللهولعبد)2(

2(.4-1425)ص"لجامعا"فياثمتناها

اقتمار".":الأصلفيرسمها)3(
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بإمدادالارتقاءذروةاعلىراقياالاسلامواهلالاسلامبرحولا

ومزيدوالبقاء،الشرفدواممنالعلياءلحضرةواالقعساءالعزة

وقمعالمعاضدرفعذلكففيوالضياء،والبهجةوالعلاء)1(للرفعة

فهو،الديندعائماعتلاءوشد،الملحدينالاعداءوكيدالمعاند،

الدعاء.مجيبالنداءسميعسبحانه

،الافاقنشرهاملأالتي،الاخلاقتلكمكارملىإالاشواقاما

تطيقفكيف،العبارةأيسرهاوصفعنفتضيق؛العراقفطرعنفضلا

!الاشارةكثرهاعنالتعبير

وإنالزكيةالطاهرةالعلية[291]قلحضرةاموردعنوالصادرون

ومن،فمختصرونالنعتفيأسهبواأو،فمقصرونالوصففيأطنبوا

السماء؟!نجوميعذأوالدهناءرماليحميالذي

أنهالمقلجهدفغايةوالاحصاء،العدعنعجزهمعالصادروإنما

لهجاالولاء،بتكثيرلجناناريانالثناء،بتوفيراللسانرطبيزاللا

تيارمنالملتقطةالفوائدعيونبمعاينةبهجا،والاحسانالمحاسنبنشر

فيالمتنافس،والعقيانالدررفرائدبعيونالمزرية،والبيانالفصاحة

)2(بفنونالشريفالمجلسفملازموالاثمان،القيملنفاسةأمثالها

متباعدمغبونالمنيفالمستقرعنوالمقمىفيسعد،يتحفالفوائد

،المشتاقالمتمنيبهذاألمتالسعادةفياليتالمقعد،كالمخلف

".الرفعةومزيد":والانسب،الاصلفيكذا(1)

أثبت.ماولعلها"الفنون":الاصل2()
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.التلاقساعاتبجلسةالاشواقشقاءوزحزحت،الفراقدرنفغسلت

السارةالمحمودةالعواقبعلىذلكسبحانهاللهقيضفإن

أنفس!هيالتيالفوائدتلكمنليلتقط،القارةالمقصودةوالاختيارات

عنهابمستفيدماالتيالفوائدتلكمنوتحتقبوثمنا،قدراالفرائد

ذلكعلىسبحانهواللههنا،المنىونهايةالغنىغايةذلككانغنى،

قمنا.جديرابالإجابةيزلولمقدير،

يتقربماأقربومن،الايمانعرىأوثقمناللهفيالحبإنثم

وصفوةالخلقأشرفعنذلكثبتقدكما،الرحمنلىإالمتقربونبه

أهلهمنوخلتالاعصار،هذهفيعزقدكانوانالنمطوهذا.لحقا

:يقالوكمابقايا،لىتعااللهبحمدالامةقيلكنوالديار،القيعانأكثر

خبايا.الزواياوفي

الرويةشرطهامنوليس،والسماعبالخبرتحصلقدوالمحبة

ويتاكدوالأخبار،التسامعبواسطةإلايوجدلامعظمهابل،والاجتماع

الاعيانجميعتعاينالاعينوليستالاثار،ومعاينةالماثرحسنبتواتر

الملائكةثم،محجوبةالانالديانالملكعنوهيوكيف،المحبوبة

الرسلتباعو،والسلامالصلاةأفضلمنهمالكلعلىالكراموالرسل

الشديدالحبالقلوبفيلهم،الايامهذهلىإجراوهلمادملدنمن

تعديدهأوشرحلىإمعهيحتاجمالا

عدمهاينتقصولاشرطا،فيهاالرويةليستالمحبةكانتواذا

لبعض-اللهشاءإن-اللهفيمحبةمدعادعىإذاغروفلاقسالا،منها
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سلكفيالأيامانتظمتهماولاالمزاورة،بينهماتجمعلموان،اللهاولياء

فيإلاالعصرهذافيتقلالتيالمكارمنقلموجبهالكن.المحاورة

الاحاد.فيإلافيهتوجدتكادولاالافراد،

هشتالبقاعبعضفيالافذاذببعضالاسماعأحستواذا

واخائه.ودهفيطمعاالقلوبوتبشبشت،لقائهلىإالنفوس

يضوعالاوحدية()1السدةومفاخرالعليةلحضرةاماثرتزلولم

القلباستجابحتى،العراقلىإ)2(الوفودبهاوتفد،الافاقفيعرفها

ذلكإنهاءفيوصار391[،]قالخناصرعليهاوعقدالماثر،تلكلداعي

والمؤخررجلافيهكالمقدممتردداالعلياالحضرةلىإالراسخالود

ترجححتىمجتهدا،الإنهاءهذافيسبحانهاللهاستخارأنلىإ،أخرى

فيواستقر،وأحرىأولىالمعنىبهذاالمولويةالعلومإحاطةأنله

والجفاءامنضربالقلوبتعرفبعدالامرهذاتاخيرأنالنفس

")3(،فليعلمهأخاهأحدكمأحبإذا"الغراء:السنةفيجاءعماإضراب

فليكرمه)4(.جارلهمنأن:السنةمنكما

."لشذها":لاصلا(1)

."لفودا":صللاا(2)

منوغيرهم(057)حبانوابن2923(،)والترمذي(،)1717حمداأخرجه)3(

صحيححسن":الترمذيقال.عنهاللهرضيكربمعديبنالمقدامحديث

شواهد.وله.لحاكمواحبانابنوصححه،"غريب

البخاريأخرجه."..جارهفليكرمالاخرواليومبالئهيؤمنكانمن"حديثيعني(4)

عنه.اللهرضيشريحأبيحديثمن()48ومسلم6(،0)91
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ببداءةتهجملم،الادبسوءلىإالنسبةمنهذافييحاذرماماو

يفضيفهولهأصللاكونهمعفهذا؟والمصاحبةالملاقاةقبلالمكاتبة

مشروعالسلامإفشاءأنكمابل،المؤاخاةبابوسدالمقاطعاتلىإ

هووهذاالغيبات،فيبالمكاتباتذلكعنيعتاضفقد،الملاقاةعند

.منازعمنهذافيوما،الواقععين

بالزيارةليبدأهلقائهمنيتمكنلامنلقاءلىإالمشتاقإنثم

سعيأعوزهإذا1()الاقلامقمميستسعيأنلىإمضطر=والسلام

رداإليهالمكتوبتكليفبالكتابالبداءةفيإن:قيلومتى.الاقدام

لاخفيفةكلمةتلكإذ،المسلمعلىالسلامكردذلكوليس،للجواب

كلفةفيهايكونقدأجوبةفتقتضيالمكاتباتوأما،المتكلمعلىتثقل

.ومعاناة

ارتفعتفسيحاتوالافئدةصحيحاتالموداتكانتإذا:فيقال

يحملولاورد،أنعملجواباردلهتيسرفمنالمستثقلات،التكليفات

عنالاعفاءالاخاءدرجاتأولبلوالصد،الاعراضعلىالردعدم

علىوالتروكالافعالوحملالقضاء،ييسرهالاالتيالأعباءتحمل

الكامل.فعلعنالكماليخرجفلاوالعاقلالمحامل،أحسن

لحضرةاحاشىالصديةللأفئدةفلازمةالردية)2(المقدماتوأما

عنخلافما،الأدبسوءمننوعاالابتداءهذافيأنفرضولو!العلية

تحريف."الاقدام":الاصل(1)

."الرذية":الاصل(2)
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بادرإذايلاملاالغاصبإنحتى،وجبقدحقوقضاءغلب،شوق

مشتاقعلىملامفأي،اغتصبلمامسيئاكانوانالمغتصببردمبتدئا

أرسلإذا،الزمانهذافيالامكانبحسببهوالقائمينلحقاأهللىإ

؟استئذانبلاكلاماوابتدأسلاما،حضرتهملىإ

وجدومنبقلتهم،قللهموالطالبقلوا،قدالحقأهلأنغير)1(

الغيب،ظهرفيفالدعاءاللقاءعزفإن،إخاؤهويطلبلقاوهيغتنممنهم

الاخلاصلىتعااللهليعلم،ومصافاتهمموالاتهمعلىالباطنوانطواء

الغابرين.الماضينالسلفبموالاةأسوة،المعاصرينأوليائهموالاةفي

لجداأهلمجادالاالاولياءعداديكثرأنلىتعااللهمنوالمسؤول

الناصحين،للحقالمحبينلجهاد،واالمكافحةصحابووالاجتهاد،

لحازميناسلكفيالمنتظمين،الناسأذىعلىالصابرين،للخلق

هلاكياسا

عظيمةبنعمةالعصر491[ق1هذااهلعلى-سبحانه-اللهمنولقد

رأسعلىعالمالهمأقامبشكرها،للهقامواولاقدرها،كثرهمقدرما

للهوحاشعرفوهماالعلمأهلأنالظنغالب)2(!لمعاوأيالمائةهذه

ويقلوه.المعرفةحقيقةيعرفوهأن

".عن":الاصل(1)

رشيقبناللهعبدابيلىإرسالتهوانظر،اللهرحمهتيميةابنالاسلامشيخيقصد)2(

24(.1)ص"الجامع"في
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يعرفولم،كلامهعلىيقفلمالاسطرهذهكاتبالمسكينوهذا

بعدحيلةيو،طويلةبمدةذلكقبلكانوليت،اعتقالهقربإلاحاله

سلف.عمنالسلوانبقائكموفي،الخلفاللهفيولكن،لحيلةافوت

مقالاته،أصولعلىووقف،مصنفاتهبعضهنالىإوصلولما

،بهرهشيئاواللهرأى=ومناظراتهبحوثهفيتأسيساتهقواعدواعتبر

فييكونوالبيانالبحثهذامثلانيعتقدكانولا!حيرهامراوشاهد

الفرقجميحمنالثأريطلبموتور)1(برجلشبههوما!إنسانقوة

يتابعانيتزعزعولا،عددهمبكثرةلييبالا،الاسلاملدينالمخالفة

منتهويلهماوتهديدهميتعتعهولا،جموعهمكثرةتهولهولا،مددهم

متبوعهم.اوتابعهم

قطعهم،المتكلمين)2(عارضوإن،قمعهمالمتفلسفينناظرإن

فييجول،شردهمالملحدينكافحوانبددهم،المبتدعينجارىوإن

يجريو،الابطالالاجلادالفرسانجولانلجدالواالمناظرةميادين

الفارسفهو،نضالولامسابقةفييجارىفلاوالنزالالمقارعةعند

اللهلكلاموينتصر،خالفهممناللهلدينيثأرالفائر)3(،والشجاعالثائر

ويمهد،القويماتالتأسيساتيؤسس.حرفهأومعناهأحالممن

لحججاإقامةفيشرعإذاحجةلهتدحضلا،المستقيماتالقواعد

.ءلثابا"ثورمو":لاصلا(1)

."ضأعر":لاصلا(2)

اثبت.مافلعلها.الكلمةاخرمطموس)3(
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الدين.نصرفيالمحجةسلكإذاشبهةحلعليهيعتاصولا،والبراهين

العجين،منالشعرةسلالمسلميندينمنالمبتدعينبدعيسل

وتعضل،الناظرينأعينفيتدقالتيالملحدينشبهويستخرج

منوالمقفلأقفالها،منالمغلقحديدجعلمناستخراج،المناظرين

الطين.منألينوبيانهبنانهفيإشكالها،

النقلية،البراهينلهاذمواعتقل،العقليةالادلةصماصمتقلدقد

المحمدية،الالويةعاتقهعلىواحتمل،النبويةالسننجواد)1(وامتطى

بأعلىينادي،عصبيةوتقاتلحميةتحاميالتيالغويةالالويةواعتزل

وطلاب،المصطفويةالشرعةوأصحابالاسلاميةالملةأهليا:صوته

قلبهزاغتو،الشبهاتمنكمكبدهأحرقتمن،النقيةالبيضاءالسنة

الطرقفيبهوأضلت،المصلاتالفرققدمهوأزلت،التشكيكات

أشكل،ماحلعنديفإنهلموا،هلمواألا،ليإليف!،المهلكات

اعضل.الذيالداءوعلاج

دينهذا.قتامأوقتارعنفصلاغبار،عليهماالذياللهدينهذا

عليهدرجالذيالدينهوهذا.والتمامبالتكملةالممدوجالاسلام

واكلاميفيشككتمفإن.الاعلامالامصارئمةوالكرامالسلف

المنقولعدولمنالشواهدفهذه،حساميفيالفل[591]ق)2(اعتقدتم

القرانقلدوا،ظلامولاقتمةولاعتمةولا،فريةولامريةلا،والمعقول

وامتطاء".":الأصل(1)

بعضها.مطموس)2(
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ني.اتبعتموإذاالعياننظرواتبعوا،نيتقلدوولا

مناللهشاءماإلاجاحدينجائرينأوكحائرينفالناسذلكومع

لجيل.امنالواحدكالواحد،القليل

ولكنه،رضاهوعنهاللهفرضيفلباه،اللهداعيناداهنإلالبثفما

وحسرات،جمراتيوجمراتفرقتهأسفمنالقلبفيخلف

.حسراتتتبعها

على،بمصيبتهفيهالمفاجأ،حضرتهمنالمحرومالمسكينوهذا

لافهو)1(.ودعحتىسلمما:يقالكماإلامثلهما،معرفتهأيامعددقلة

النفحاتومرت،الشاميةالنسماتهبتإذاوالراحةالروجيجديزال

والمعاصرين،لهالمصاحبينمنالاعيانبوجودويتسلى،الدمشقية

والمكثرين.المقلينعنهالاخذينالاخوانويشتاق

ولا،قرارهيدركلاخضمبحر-الحمدودله-العليةوالحضرة

منلجليلةابالمواهبخصقد،شعارهلهظهرمنساحلهلىإينتهي

وله،الخصومبهايعترفالتيالجزيلةوالاعطياتالعلومفنون

المستفيدينعلىومكارمه-،اللهرحمه-الدنيابإمامعظيماختصاص

الانعاممنسبقمامع،الشرحعنشهرتهيغنيإليهموإحسانهوالطلبة

جبلة:بنعليقولومنه(1)

زورتهفيالاهوالكابد

8(.00)3/:"الاداب"زهرانظر

ودعاحتىسلممائم
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لهيتسعلامماالوداد،لرسوخالموجبةوالتفصلاتالفضائلوتعديد

لاوجزاوهلجزاء،اأفضلوالمسلمينالاسلامعناللهفجزاكم.كتاب

الاشياء.منشيءيعادله

مدتكم-فيوفسحاللهرحمه-الدنياإمامحالمن)1(ذكرهماوأما

المعرفة)2(والدلائل،الباطنعليهينطويبحرمنقطرةإلاهيفما

التيالاصولبحوثهعلىالوقوفقبلالفطرةشهادةينبغيكمابحاله

أيديفيتوجدالتيالنصوصتحريفاتعنجداالباطنونفوراصلها،

التبديل،منالاسلامدينفيجرىماعلىالباطنواحتراقالنظار،

العظيمالاضطرابومعاينة،الفرقكلامعلىبالوقوفالاعتناءوشدة

المسائل.أمهاتفيألسسوهاالتيالقواعدلوازمفي

كبارثم،النصوصلظواهربالمخالفةتسمحلاالنفسوكانت

بينلجمعواتأويلها،لىإيميلونالمشاهيرمنالمتأخرينالنظار

والكربالعظيمالعناءفييوقعالنصوصظواهروتعظيمتعظيمهم

المقيم.

،جمالالاحيثمنبهالفطرةتشهدكانتالكلاميةالطرقوفساد

التفصيل،حيثمنذلكتبيينلىإتنهضكانتفماوحدهاوالقوة

أساسه،ورسوخالاسلامدينقواعدبصحةلمعرفتهاالفطرةوكانت

التأسيساتهذهغيرمرضيةأساساتالمتكلمينقواعدوراءأنتتيقن

."ذكرتهما":ولعلها،كذا(1)

لها.معنىولاوالداء"":الاصل)2(
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تلكتغييرعلىيقويهمماشيئاتجدفلاالكتبوتفتش،الاصطلاحية

عليها.المصطلحالقواعد

تنخرم)1(لاتأسيساتليؤسسونهارهليلهالمسكينهذاويدأب

لعدمتعبيرابذلكتنهضلاقوتهيجدالنقلياتعلىطمقتإذا691[]ق

لى،تعااللهلىإالالتجاءإلاحيلةهناككانفما)2(،الموقفالمسلك

الاختياريةالافعالبقياموالقولوباطنا،ظاهراالنصوصمعوالوقوف

فييجدكانولا،الاجمالحيثمن-عظمتهجلت-العالمبصانع

هذا.غيرفطرته

يزلولم،معروفةوطرقهمفمشهورةذلكفيالمتكلمينقوالو

أربابرؤساءمنالمشهورينتعظيمبينالترددمنعظيمتعبفي

غير.محالىالضدينبينلجمعواوالفطر،النصوصتعظيموبينالنظر،

عنيفتركانماالفكرأن:العظيمةومواهبهسبحانهاللهألطافمنأن

حرف!يفوتلابحيث،الالفاظمعنىفيالنظروامعان،النصوصتدبر

منه.الهدىوطلب5لمعناالتدبرمنالتلاوةعندواحد

والمعروفالفطرعنلبعده،التأويلعنجدايضيقالصدروكان

صحيحةبقواعدكالموعودالقلبوكانالبشر،بينالمتداولةاللغةمن

،الاصطلاحعليهاوقعالتيالقواعدهذهغيرومعقولةمنقولةمستقيمة

فيكانوهذا،اللهعنالرسلبهجاءتماوصحة،اللهدينبصحةرنيقا

بعضها0)1(طمس

،.الموفق"ولعلها:.الاصلفيالعبارةكذا)2(



تيميةابقلـيرةالجامعتكملة66

ما.وقتاعليهالوقوفمنبدلاالذيكالمحققالباطن

بعضمطالعةمن،الشدةبعدبالفرجشبياهومالىتعااللهقدرفلما

منشدهاعلىلاتخفىكضالةذلككان-اللهرحمه-الدنياإمامبحوث

لاالذيفوالله،يطلبماأعزمنكانتإذاالخصوصوعلىوجدها،إذا

وفرحاهسرورايدهشأنالعقلكادذلكعلىالوقوفساعةغيرهإله

التيالامورمنوهذا!؟لسانأوقلملحالىاهذاعنيعبرأنيطيقومن

قيلمهماالمعنىهذافيقيلفلووإلا،والوجدانبالذوقإلاتعرفلا

التكثير.أوالتقصيرلىإقائلهنسب

طولىلىإواجدهايحتاجلابهاخبيرصاحبهاالتيالضالةومنشد

بلدأهلأحبمنيلامفلا،الوجدانبعدمعرفتهافيتعبوكثرةتأمل

المنعمين.بهالخصيصينعنفصلا،العظيمالامامهذامنهخرج

فوالله،الاطنابوهذاالكتابهذاإطالةمنيتعجبأنينبغيولا

كثير!منقليلهذاإن

والدمعاتتتقاطر،والعبراتإلاالامامهذاذكروقعأنوقل

ولولا،منهيردمارديستطيعلاالذيكالملكةصاروهذاتتحادر،

تباعووأتباعهمالرسلمنفقدبمنوالتسلي،العظيمباللهالوثوق

البعيدالعصرفيهذامثلفقدعلىالنفسلتقطدتجرا،وهلمأتباعهم

إلاقوةولاحولىولا،راجعونإليهوإناللهفانا،حسراتالنبواتعن

العالمين.ربللهوالحمد.العظيمالعليبالله



76بخغافيادحامدفياللهعبدرساللأ

العاليةلحضرةباالاسلامهلوالاسلاميمتعلىتعاوالله

فهوأعمالها،بالخيرويختم،العاقبةويحسنبقاءها،ويطيلومجيبها،

الوكيل.ونعمحسبناسبحانه

منلىإيتقدمونالكريملجنابباواللائذينالاخوانجميع

الشريفلجنابوا.الاشواقوشدةالوافروالدعاءالتامالسلاميبلغهم

)1(.ورعايتهلىتعااللهعنايةفي

!!!

شاءإنبرحمتهلجنةاواسكنهعنهاللهعفا":نصهماالرسالةعقب(791)قفي(1)

النصير،ونعمالمولىنعموهوجدير،وبالإجابةقديرشئكلعلىإنهلىتعاالله

جمعين.أوصحبهوآلهمحمدالنذيرالبشيرنبيهعلىوصلو]ته

وخمسينثمانسنةمنالأولىجمادىشهرمنلثاني1الأحديوممنهوفرغ

".امينوالرحمةبالمغفرةلكاتبهودعاسمعهاوفيهنظرلمناللهغفر.وسبعمائة



!



الإسملاورلشيخلهـذشامبشرال!

فصل

الدينتقيللشيخالصالحونراهامبشراتفي

)1(اللهرحمةإلىموتهبعدتيميةابناحمد

وغيرهرشيقابناللهعبدأبيعنتروى

96

العالمين.ربللهالحمد

هئمولاعلئهمخؤتلااللهأولآءإت>ألا:تعالىاللهقال

آلحيؤةفىالبمثرئلهم!يتقوتو!انواءامنواانذجمف!يحزنون

منبعدييبقلم"!يو:النبيوقال:62-64[.]يونس(الاخرةوفيألديخا

"الرؤيا:قال؟المبشراتمااللهرسوليا:فقيل")2(المبشراتإلاالنبوة

".لهترىاولمؤمنايراهاالصالحة

)4(المالكيالمغربيرشيقبنمحمداللهعبدأبو)3(الئناخبرني

فيراى-الدينتقيالشيخاصحابمن-ايدغديبنالدينعلاءأن

،مجتمعونوالناس،قامتقدالقيامةوان،بمدةموتهقبلالشيخالمنام

.-123125ق]2775[المحموديةبالمكتبةمجموعضمنمخطوط(1)

فيهوليس.عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن996(0)رقمالبخارياخرجه)2(

وفيهبنحوه)2275(والترمذي)22767(،حمدأوأخرجه،."..لمؤمنايراها"

حسنهحديث:الترمذيقالالاخير.اللفظ

."أبا":لاصلا)3(

مقدمةانظر،بخطهوابصرهمالاسلامشيختلاميذأخصمنوهو74(9)ت(4)

6(.950-)ص"الاسلامشيخلسيرةلجامعا"
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ابنبراءةهذهفقالوا:هذه؟ما:فقيلبقجة*1(،كهيئةالسماءمنونزل

النار.منتيمية

تقصبا*2(الدينسيفأنالمذكور:اللهعبدأبو-أيضا-وأخبرني

والناسقامتقدالقيامةأنالنومفيرأى-ثقةوهو-البوبكريمملوك

قد:لرجلفقال.الاسلامعمودماتقد:يقولوقائل،عظيمامرفي

الساعة!قيامأعجمبالاسلامعمودماتقدكانإذا:فقال،القيامةقامت

المذكور.لفظمنوسمعته

:فقالنومهفيالشيخرأىلحاصارجلاأن:اللهعبدأبووأخبرني

جنازتي.علىصلىولمنليغفر:قالبك؟اللهفعلما

نومهفيالشيخرأىأنهاخبرهثقةرجلاان-:أيضا-خبرنيو

أخيا4:>بللىتعااللهقال،وعشت:فقال؟متأنتماسيدييا:فقال

لاية.اوقرأ[:916عمران]ال<رزفونربهمعند

.*3(..موت...أنهأخبرهلحاصارجلاأن:اللهعبدأبووأخبرني

منينزلونعظيمةوطيورمكانفيالشيخأنبموتهيعلمأنغيرمن

تصعد.ثمعليهالسماء

وغيرهاهالملابسمنالصرةهي(1)

اجدولمبالطاء.طقصبا""الاسمهذارسمفيالتاريخكتبفيلذي1وكذا،)2(

هذاهالدينسيفترجمة

واضحة.غيركلمات)3(



17الإسلاسلشيخدؤلتمبشراق

الحصا)1!ميدانأهلمنلخاصارجلاأن:اللهعبدأبووأخبرني

يكنولم،كثيرةعظيمةقناديلفيهاالسماءأنالشيخموتليلة[]رأى

لىإالارضمننوراعظيماكبيراعمودارأىثمتمسكها،علاقةلها

صبحفلما،حولهوماالسماءلىإالارضمننورهغشيقدالسماء،

الليلنصفوكانت،لهالروياأننفسهفيفوقع،الشيخماتقد:قيل

موته.وقت

الارضفينائمارجلاأنرأتلحةصاامرأةأن:-أيضا-وحدثنا

حتىالنورقويارتفعوكلما،وارتفعغشاهنورالسماءمنعليهنزلوقد

.السماءلىإصعد

قسموبك؟اللهفعلما:فسألهموتهبعدالشيخصالحرجلورأى

وعلى،المعانيهذهع!نفصيحةبعباراتوعبرخير،كل:فقال،عليه

تنهىكنتوأنتحريرهذا:فقالالامراء.يلبسهماكهيئةحريرتاجرأسه

نورابنبهحدثني.لحبساعلىبصبريلىتعااللهألبسنيه:فقالعنه؟

الصائغ.ابنالدين

جميلةامراةوفيهمنزلفيانهالشيخموتليلةصالحرجلراى

شيئاحاملوالشيخعجوز،امرأةوهناكإليها،وظهرهونحوهلؤلؤعليها

يريدقمحههذا:فقالتمعه؟عماالمرأةفسألدرج،فيبهطالعوهو

يتبلغلاشيءلهلاومنمنه،وتبلغطحنهقمحلهفمنمنه،يتبلغطحنه

":دمشقخطط"انظر.لجزماتيةاحتىالمصلىبابمنيبد،دمشقميادينإحدى(1)

للعلبي.(434)ص
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.ثقاتبهحدثني.قالكماأوبشيء.

رزيزبنهحمدالدينشمسكالشيخأصحابناعندثقةرجلورأى

لىإ:فقال؟أينلىإ:المسلملهفقالذاهبا)1(،نصرانيارجلاأنوغيره

هيئةفيفرآه،إليهمعهفذهب،بهأولىأنا:فقال.السلامعليهالمسيح

منزلتهرىواراهحتى!يونبينارأيتلو:نفسهفيالرائيفقال،حسنة

السلامعليهالمسيحفقام!يو،النبيفجاء.السلامعليهالمسيحعند

حسنالوجهحسن،عظيمةهيئةفيوهو،مكانه!ؤالنبيوجلس

وسأل،جانبهلىإوجلس!ورأسهيدهالسلامعليهالمسيحفقبل،الهيئة

:قال.منهللمسيحفحثىمنهفأخذه،رطب:فقال؟معكما:الرائي

كذلكهمفبينما.نعم:فقاللنبينا،نبيكمتعظيمانظر:للنصرانيفقلت

فلما،أمامهمأوبينهمجالسوالشيخلمجي!النبيخلفمنطائفةجاءإذ

لهحثىثمحصد،ياوسهلااهلا:وقال!يوالنبيوقامالشيختقدمقربوا

يلتفتفلميهمأيدبينمنطائفةجاءإذكذلكهمفبينما،الرطبمن

منهؤلاءإناللهرسوليا:الدينتقيالشيخفقال،إليهم!والنبي

عليه.أنتماعلىكانواأمتيمنكانوالولا،:فقال.امتك

أخيابنالدينعلاءالمرحومابنيوسفالدينصلاححدثني

بليلة،موتهبعدالشيخرأىأنه:التكريتيمهاجرابنالدينتقيالصاحب

يتمشى،وقوفهبعدوهو،بالقصاعينمدرستهبابعلىواقفوهو

الشيخكيف:لهوقال،ذلكمنفمنعه،قدميهليقبلرأسهالرائيفأكب

الاصل.فيكذا(1)



237الإسلالعسخرنرلتمبشرات

يعني-المهولاليومهذاورأىفارقكمنحالكيف:لهفقال؟الصالح

ماسيدييا:لهفقالباهرا؟يوماكانأما:الشيخلهفقال؟-جنازتهيوم

فتبسم،مثلهرأواماأنهميحبكومنأعداوكجمعو،قطمثلهرئي

أبهركانالذياليومأتعلامفلانيا:وقالوهزهكتفهعلىيدهووضع

:فقال،الفردولسلىإالروجدخوليوم:فقال،واللهلا:لهفقال؟منه

منهؤلاءأضعاف:لهفقال،نعم:فقالالغفير؟لجماهذاأرأيت

لذلكانزعاجلهفحصلالفردولس،لىإبالشمعالروجقدامالملائكة

مرعوبافانتبه،الروجإلايعذبولاالروجإلاينعملا:قالثم.الكلام

.صاحثم

صالحبنإبراهيمبنتشهلاءعمرأملحةالصاالمرأةأخبرتنا

وعشرينثمانسنةلحجةاذيثامنالخميسليلةرأتأنها:المقوم

وهوالمقدلسببيتتيميةابنأحمدالدينتقيالشيخكأن:مئةوسبع

قبلماتتقدوكانت-أمهاسألتنهاونساء،هناكمنكثرو،يعظقائم

إليهفجئت:قالت.تيميةابنهذاابنتييا:فقالتهذا؟من:-ذلك

تنطبقلاسنينمدةذلكقبللهاوكانيدي،علىيدهيمدألىوسألته

قالت:،يديعلىيدهفامرقالتكفهاهلىإتصلولااصابعها

:اقولوأناصوتيعلىأولاديوجاء.سالمةصحيحةوهيفاستيقظت

كفهاورأيت،كانتكيفكفهارتناو،اللهرجاليااللهأحبابيا

كلفة.بلاننظرونحن)1(وطبقتهموفتحتهم،صحيحةوهيصابعهاو

ه.وطبقتها"وفتحها"منبدلاكذا(1)
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ممنليستانهاعلىيدلكلامهاالاقدار،ذواتمنامرأةوهي

جماعةعليهاوأثنى،ذلكتقتضيلاوهيئتهاخلقا،ترتضيهولايكذب

ديانتها.وعلى

الثامنالاحديومبدمشقالروساءبعضدارفيبذلكخبرتناو

كلامهاويسمع،مئةوسبعوعشرينثمانسنةالحجةذيمنعشر

وهم:جماعة

جمالالشيخصهر،الشافعيكثيربنإسماعيلالدينعمادالشيخ

الشافعيالغفارعبدبنمحمدبنعليالديننوروالشيخ.المزيالدين

قاسمبنعمرالدينزينوالشيخ.الخراسانيمسلمأبيلىإالمنتسب

المعروفاللهعبدبنعليالدينوعلاء.الحنبليخالدبنمحمدابن

التكريتي.يوسفبنعليبنيوسفالدينصلاحوالامير.بدوهبابن

عنه)1(.اللهعفاالشجاعيعبادبنومحمد

!!!

".عنهاللهعفا":قولهبدليل"الشجاعيعبادبنمحمد"هوالرؤىهذهمقيدلعل(1)



تيميةابقالإسلاورينممخسيرة

751()الجوزيةقي!ابقتلميذهكتبمق

الإفتاء.فيومواففه،العلمفيالشيخمكانة-1

وعبادته.وصفاتهالشيخأخلاق-2

لمنكر.اعنوالنهيلمعروفباوالأمرالشيخ-3





القيوابقكتبمقالإسلاميف!يخسيرة

-1-

الافتاء[فيومواقفه،العلمفيالشيخ]مكانة

77

المذهب:فقهفيمنزلتهفي

نأ:بالإنصافمتحليانعالمانيختلفولا":القيمابنقال

بيوأعقيلابناختياراتعنتتقاصرلاالاسلامشيخاختيارات

لهموأمثاهؤلاءاختياراتكانتفاذا،يعلىبيأوشيخهمابل،الخطاب

شيخفلاختيارات،الحكامبهاويحكم،الاسلامفيبهايفتىوجوها

التكلان")1(.ـوعليهالمستعانواللهعليها،ترجحلمإنبهاأسوةالإسلام

فيوجهايكونأناختياراتهدرجاتوأقل"اخر:موضعفيوقال

الخطابوأبيعقيلابناختياريكونأنالممتنعومن،المذهب

تصللاالإسلامشيخواختياراتبهايفتىوجوهامحمدأبيوالشيخ

")2(.المرتبةهذهلىإ

باللغة:علمه*

اللهقدس-تيميةابنالعباسبيألشيخنايوماوقلت":وقال

منمعناهاخذلفظعليوردإذابرهةمكثت:جنيابنقال-:روحه

كماهوفإذا،أكشفهثم،تركيبهوكيفيةوجرسهتها،وصفاحروفهنفس

(.لجوزياابن-دار435)5/:"الموقعينإعلام"(1)

قدامةابنهومحمدأبووالشيخ(.العاصمة62-دار24/"المرسلةالصواعق")2(

.(026)ت"لمغنيا"صاحبلمقديصيا
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لي")1(.يقعكثيراوهذا:-اللهرحمه-لي:فقال.منهقريبااوظننته

:الاسلامشيخاطلاع*

الصلاةعليهمالرسلجماعإعنحديثهمعرضفيالقيمابنقال

لى:وتعاسبحانهللهالفوقيةإثباتعلىوالسلام

الحرانيالهدىعلمإجماعهمحكىقدايضاالعباسابووكذا

)2(ولسانمتكلممنلسواهقبلهمنيكنلماظلاعوله

الشيخ:وظائف*

)3(.الحنبليابنبمدرسةالتدريستولىالشيخانالقيمابنذكر

الافتاء:فيالشيخمواقف*

عنالمستفتيسالهإذاونصحهالمفتيفقهمنانالقيمابنذكر

لهعوضهوماعلىيدلهانإليهتدعوهحاجتهوكانتمنه،فمنعهشيء

فتاويهفيذلكيتحرى-روحهاللهقدس-شيخناورايت":قالثممنه،

فيها")4(.ظاهراذلكوجدفتاويهتاملومن،امكنهمهما

-641)ص:"الافهام"جلاءفيومثلهالفوائد(،لمعا-دار1/661)الفوائد":بدائع"(1)

الفوائد(.لمعادار-212)ص:المودود(تحفةو"الفوائد(،لمعادار-471

الفوائد(.لمعادار-2135/):"الشافيةالكافية"2()

معالشيخ)أحوالفيكلامهنصوسياتي5(-24543)3/:"الموقعينإعلام")3(

.(-5969)ص(عصرهاهل

.(-6447)6/:"الموقعين"إعلام(4)
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يتفطنأنعليهوأن،المفتيعنكلامهمعرضفيالقيمابنوقال

فيالسؤاليصوغقدالمستفتينبعضوأن،وصورتهالسؤاللحقيقة

..هواهيوافقبماليفتيمزخرفقالب

أمرالسلطانأنوهوزماننا،فيوقعمثالاهذامنلك"وأذكر:قال

عمائمألوانخلافتكونوأن،عمائمهمبتغييرالذمةأهليلزمأن

منذلكفيوكان،عليهموعطم،قيامتهملذلكفقامت،المسلمين

المسلمين،عيونبهقرتماالكفرةواذلالالاسلاموإعزازالمصالح

بهايتوصلونفتياصورواأنوإخوانهأوليائهألسنةعلىالشيطانفألقى

الذمةأهلمنقومفيالعلماءالسادةتقولما:وهيالغيار،هذاإزالةلىإ

فحصل،المألوفزيهمغيروزيالمعتاد،لباسهمغيربلباسألزموا

بسببهعليهمتجرأو،والفلواتالطرقاتفيعطيمضرربذلكلهم

إهانتهمفيبذلكفطمع،الاذىغايةوآذوهم،والرعاعالسفهاء

واعادتهم،الاولزيهملىإردهمللاماميسوغفهل،عليهموالتعدي

ذلكفيوهلبها؟يعرفونبعلامةالتميزحصولمععليهكانوامالىإ

لا؟أمللشرعمخالفة

وأن،ذلكبجواز،الطريقعنوصدالتوفيقمنعمنفأجابهم

عليه.كانوامالىإإعادتهمللامام

مالىإإعادتهمتجوزلا:فقلت،الفتوىفجاءتنيشيخنا:قال

المسلمين،عنبهيتميزونالذيالزيعلىإبقاؤهميجبو،عليهكانوا

تجوزلا:فقلتاخر،قالبفيبهاجاءواثم،الفتوىغيرواثمفذهبوا،
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المعينةالمسألةهي:فقلتاخر،قالبفيبهاأتواثمفذهبوا،.إعادتهم

بكلامعندهوتكلمالسلطانلىإذهبثم.قوالبعدةفيخرجتوإن

الحمد")1(.ولله،إبقائهمعلىالقومفاطبق،لحاضرونامنهعجب

يستفتيوإنما،ديانةيستفتيلامنالناسمنأنالقيمابنوذكر

شيخنا-"قال:قالثم،اتفقطريقبايغرضهحصوللىإليتوصل

يستفتونلافإنهم،وتركهمهؤلاءإفتاءبينمخيرأنا:مرة-اللهرحمه

عندوجدوهاولو،كانتحيثأغراضهملىإلوصولهمبل،للدين

دينه.عنيسالمنبخلافإلي،يجيئوالمغيري

لاجلإليهيتحاكمجاءهمنحقفيع!لنبيهلىتعااللهقالوقد

بئنهمفاضكمجاهوك!وفإن:الكتابأهلمن!لخيملدينهلالنزامهلاغرضه

)1(
الشيخترجمةفيالمذكورةهيلحادثةاوهذه79-89(.)6/"الموقعينإعلام"

نأالسلطانلىإانهىالوزيرإن"ثم:قال2(79ص)الهاديعبدلابنلمفردةا

لجاليةاعلىزيادةدرهمألفسبعمائةلشةكلفيللديوانبذلواقدالذمةأهل

نو،والزرقةوالصفرةلحمرةباالمعلمةالبيضالعمائملبسلىإيعودواانعلى

الدينركنبهاألزمهمالتيالالوانبهذهكلهاالمصبغةالعمائمهذهمنيعفوا

!الناسفسكت؟تقولونما:هناكومنللقضاةالسلطانفقالالشاشنكير؛

السلطانمعيتكلموشرع،ركبتيهعلىجثاسكتوا،الدينتقيالشيخراهمفلما

يسكتهوالسلطانعنيفاً،رداعنهمالوزيرعرضهماويرد،غليظبكلامذلكفي

وتوقير.وتؤدةبترفق

حتى،منهبقريبولابمثلهيقومأنأحديستطيعمالاوقالالكلامفيالشيخفبالغ

منفهذه.الصفةهذهعلىواستمرواعليههمبماوألزمهمذلكعنالسلطانرجع

"هاللهرحمهتيميةابنالدينتقيالشيخحسنات



18القيصابقكتبمقالإس!!!فميخسرة

فهؤلاء:42[.لمائدة](شئآيضزوكفلنعنهمتعرضنوعنهغأعرضأؤ

")1(.أعلملىتعاللهو،بينهمالحكميلزمهلمدينهيلتزموالملما

الجهاد:علىللتقويالقطر*

لجهاداعلىللتقويالفطرتيميةابنشيخناجازو":القيمابنقال

بعضعليهفأنكر)2(،رمضانفيدمشقالعدونزللمابهوأفتى،وفعله

للتقويفطرهذا.الشيخفقال.طويلبسفرهذاليس:وقال،المتفقهة

ومباحاسفرايومينلسفرالفطرمنأولىوهوالعدو،جهادعلى

النكايةيمكنهملمصياموهمعدوهمقاتلواإذوالمسلمون،معصية

،الاسلامبيضةالعدوفاستباح،القتالعنالصومأضعفهموربما،فيهم

النبيأمرهموقدالمسافر،فطرمنأولىههناالفطرأنفقيهيشكوهل

علىللقوةذلكفعلل،عدوهمعلىليتقووابالافطارالفتحغزاةفي!!

")3(.أعلمواللهللسفر،لاالعدو

:الفتوىفقهكى

قدس-تيميةالنالعباسأبوشيخناسئلولقد":القيمابنقال-1

لمالانلىإصغير،وأناأستاذيمنهربت:فقال،شيخسأله-روحهالله

.(002-991)6/:"الموقعينإعلام"(1)

التتار.فيهاهزمالتيشقحبمعركةهـفي207سنةفي)2(

مؤسسة-253/):لمعاد"ازاد"وانظر(،135-4/13589):الفوائد"بدائع")3(

.(لةلرساا
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براءةريدووجل،عزاللهمنخفتوقد،مملوكناوخبر،علىلهأطلع

فقالوا،المفتينمنجماعةسألتوقد،رقبتيمنأستاذيحقمنذمتي

بقيمتكتصدق:وقالشيخنا!فضحكهالمستودعفيفاقعداذهب:لي

عبثافيهتقعدبالمستودعلكحاجةولا،سيدكعن-كانتماأعلى-

مصلحةولا،لحكمصاعنوتعطيلأبك،واضرارا،مصلحةغيرفي

والله،الكلاممنهذانحوأو،للمسلمينولالكولاهذا،فيلاستاذك

)1(."اعلم

ونورروحهاللهقدس-تيميةابنالاسلامشيخوسمعت":وقال2-

منهمبقومالتتارزمنفيأصحابيوبعضأنامررت:يقول-ضريحه

إنما:لهوقلت،عليهفأنكرتمعي،كانمنعليهمفأنكرالخمر،يشربون

يصدهموهؤلاء،الصلاةوعناللهذكرعنتصدلانهاالخمراللهحرم

")2(.فدعهم،الاموالوأخذالذريةوسبيالنفوسقتلعنلخمرا

واستفتاؤه:لمنامافي!م!النبيرؤية*

منحالأحياناعلييشكلكانشيخنا:وقال":القيمابنقال

في!ي!اللهرسولفرايت؟منافقاومؤمنهوهللجنائز،اعليهاصلي

أحمد،يا:فقال،المسألةهذهمنها،عديدةمسائلعنفسألته،المنام

)3(."بالشرطالدعاءعلق:قالأو.الشرطالشرط

(.الفقيت-1/093):"السالكينمدارج"(1)

34(.40/):"الموقعينإعلام"2()

372(.)5/":الموقعينإعلام")3(
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بالعلم:الاسلامشيخجودقي

مسألةعنسألكإذاالسائلأنبالعلملجوداومن":القيمابنقال

بهتدفعمابقدرلهجوابكيكونلاشافيا،جواباجوابهالهاستقصيت

لا""أو"نعم"الفتيا:جوابفييكتببعضهمكانكما،الضرورة

عليها.مقتصرا

في-روحهاللهقدس-تيميةابنالإسلامشيخمنشاهدتولقد

مذاهبجوابهافيذكرحكميةمسألةعنسئلإذاكانعجيبا،أمراذلك

وذكر،القولوترجبح،لخلافاومأخذ-قدرإذا-الاربعةالائمة

فرحهفيكون،مسألتهمنللسائلأنفعتكونربماالتيالمسألةمتعلقات

رحمه-فتاويهوهذه،بمسألتهفرحهمنأعظمللوازموالمتعلقاتبتلك

ذلك.رأىعليهاالوقوفأحبفمن،الناسبين-الله

بل،السائلمسألةعلىيقتصرلاأنه:بالعلمالإنسانجودفمن

ويكفيه.يشفيهبحيثومأخذها،ومتعلقهانظائرهالهيذكر

بماءالمترضئعنلمج!النبيعنهماللهرضيالصحابةسألوقد

سؤالهم،عنفاجابهم(.1")ميتتهالحلماؤهالطهورهو":فقالالبحر؟

عنه.سألوهمماأحوجإليهالاحيانبعضفيلعلهمبماعليهموجاد

)386(ماجهوابن(،1/05):والنسائي(،6)9والترمذي)83(،داودأبواخرجه(1)

البخاريصححهلحديثوا.عنهاللهرضيهريرةابيحديثمنوغيرهم

الذيل.طويلعليهوالكلامواحدغيروضعفهوغيرهمخزيمةوابنوالترمذي

38(.31-1/84):المنير"البدر"راجع
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سألوهكما،وحكمتهعلتهعلىنبههملحكماعنسألوهإذاوكانوا

نعمقالوا."؟جفإذاالرطبأينقص":فقالبالتمر؟الرطببيععن

بجفافه،الرطبنقصان!ي!عليهيخفىيكنولم")1(.إذنفلا":قال

الحكم.علةعلىنبههمولكن

،ثمرةأخيكمنبعت"ان:قولهمثل!ي!،اجوبتهفيجداكثيروهذا

ياخذبمشيئا،اخيكمالمنتاخذأنلكيحلفلاجائحةفاصابتها

بم،الثمرةاللهمنعإن"أرأيت:لفظوقي."؟حقبغيرأخيهمالاحدكم

لاجلهايحرمالتيبالعلةفصرح)2(.حق؟"بغير،أخيهمالأحدكمياخذ

صنع.فيهاللمشتريليسالتيالثمرةاللهمنعوهي،بالثمنإلزامه

بذلك،يعيبونه-تيميةابنالاسملامشيخيعني-خصومهوكان

هكة،طريقمعهالهفيذكر-مثلا!مصرطريقعنالسائلسأله:ويقولون

ذلك؟لىإبالسائلحاجةوايلهند،وا،والعراق،وخراسان،لمدينةوا

وهذاوالكبر،لجهلاالعيبوإنما،بعيبذلكليساللهولعمر

المشهور:المثلموضع

العنقود")3(لىإيصللممنمثلخلووهوبحامضلقبوه

ماجهوابن(،682)7/والنسائي(،5221)والترمذي335(،)9داودأبواخرجه(1)

صحيح.حسن:الترمذيقال.عنهاللهرضيوقاصبيبنسعدحديثمن)2264(

عنه.اللهرضيانسحديثمن(1)555ومسلم2(،1)89البخارياخرجه2()

والبيتخطا،"خل"الطبعاتبعضوفي2(.392-59)2/"السالكينمدارج")3(

.(2/2621):"بالوفياتفيالوا"انظر710(6)تالوداعيالدينلعلاء
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وعبادته[وصفاتهالشيخ]أخلاق

85

:والانفاقالصدقةفيالشينصأحوال*

اللهقدس-تيميةابنالاسلامشيخوشاهدت":القيمابنقال

،غيرهأوخبزمنالبيتفيوجدمايأخذلجمعةالىإخرجإذ-روحه

بالصدقةمرناقداللهكانإذا:يقولوسمعتهسرا،طريقهفيبهفيتصدق

أفضللىتعامناجاتهيدىبينفالصدقة!ي!،اللهرسولمناجاةيديبين

.(1")بالفضيلةلىواو

مناجاةيديبينالصدقةوجوبنسخ"اخر:موضعفيوقال

استحبابهوبقيوجوبهنسخبل،بالكليةحكمهيبطللم!صالرسول

الصدقةاستحبتإذاانهوهو،واشارتهتنبيههمنعلموما،إليهوالندب

الصلواتعنداللهمناجاةيديبينفاستحبابهاالمخلوقمناجاةيديبين

الصلاةيديبينيتصدقالصالحالسلفبعضفكان.أولىوالدعاء

الاولوية.هذهويتأول،أمكنهإذاوالدعاء

وفاوضته،أمكنهماويتحراهيفعلهتيميةابنالاسلامشيخورأبت

")2(.والاشارةالتنبيههذاليفذكرفيه،

.(1/704):لمعاد"ازاد"(1)

(.عفانابندار387-)2/":السعادةدارمفتاج"2()
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والدعاء:الذكرفيالشيخأحوالقي

إذا-روحهاللهقدس-الاسلامشيخوشهدت":القيمابنقال

والاستغفارالتوبةلىإمنهافر،عليهواستصعبتالمسائلأعيته

والاستفتاج،عندهمنالصوابواستنزال،إليهواللجأباللهوالاستغاثة

مدا،عليهايتتابعأنالالهيالمدديلبثفقلما،رحمتهخزائنمن

يبدأ")1(.بأيتهنإليهالالهيةالفتوحاتوتزدلف

"اللهم:الصحيحلحديثباالدعاءيكثرأنبالمفتيحقيق":وقال

لمعا،لأرضواالسماواتفاطر،سرافيلواوميكائيلجبرائيلرب

اهدني،يختلفونفيهكانوافيماعبادكبينتحكمأنت،والشهادةالغيب

صراطإلىتشاءمنتهديإنك،بإذنكالحقمنفيهااختلفلما

")2(.مستقيم

المسائلعليهأشكلتإذاوكان،بذلكالدعاءكثيرشيخناوكان

اقتداء،بذلكالاستغاثةويكثر"،علمنيإبراهيممعلميا":يقول

عندالسكسكييخامربنلمالكقالحيثعنهاللهرضيجبلبنبمعاذ

منك،أصيبهاكنتدنياعلىأبكيماوالله:فقال-يبكيراهوقد-موته

فقال.منكأتعلمهماكنتاللذينوالايمانالعلمعلىأبكيولكن

ابتغاهمامنمكانهماوالايمانالعلمإن-:عنهاللهرضي-جبلبنمعاذ

وعندالدرداء،بيأعويمرعند:أربعةعندالعلماطلبوجدهما،

67-68(.)6/:"الموقعينإعلام"(1)

عنه.اللهرضيعائشةحديثمن077()مسلمأخرجه)2(
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عجزفإن-الرابعوذكر-الاشعريموسىبيومسعود،ابناللهعبد

اللهصلواتإبراهيمبمعلمفعليكاعجز،الارضاهلفسائرهؤلاءعنه

")1(.عليه

"وبلغني:قالثم،الصلاةعقبالكرسيايةقراءةالقيمابنوذكر

تركتهاما:قالانه-روحهاللهقدس-تيميةابنالعباسبيأشيخناعن

")2(.صلاةكلعقيب

إذا-اللهرحمه-تيميةابنالاسلامشيخوكان":القيمابنقال

السكينة.اياتقراالامور:عليهاشتدت

العقولتعجز،مرضهفيلهجرتعظيمةواقعةفييقولوسمعته

حالفيذاكإدلهظهرت،شيطانيةأرواحمحاربةمن-حملهاعن

)1(

)2(

ابنمؤلفاتأسماء"فيرشيقابنهذانحووذكر(.791)6/:"الموقعين"إعلام

283(.)ص:"الجامعضمن-تيمية

":الفتاوىمجموع"فيكمايخامربنلمالكالأثرهذاالاسلامشيخنسب:اقول

جماعة،معاذعنورواه،جبلبنمعاذعنروايتهمنعليهاقفولم531(.)4/

38(،40)الترمذيأخرجهمعاذ،عننيالهمداعميرةبنيزيدروايةاشهرها

)7165(،حبانوابن2(،012)4حمدو81(،)69")الكبرىفيوالنسائي

(2403/)سعدوابن(،01)2""المدخلفيوالبيهقي89(،/1):لحاكموا

":الأشرافتحفة"فيكماهغريبحسن:الترمذيقال.مختلفةبالفاظوغيرهم

غريب.صحيححسن:المطبوعوفي2(،58)قالكروخيونسخة(،184)8/

الشيخين.شرطعلىصحيح:الحاكموقال

3(.1/40):لمعاد"ا"زاد



تيميةابقلسيرةالجامعتكملة88

حولي:ومنلاقاربيقلتالامر،علياشتدفلما:قال-القوةضعف

بيوماوجلست،لحالاذلكعنيأقلعثم:قال.السكينةاياتاقرووا

")1(.قلبة

الله-رحمه-تيميةابنالإسلامشيخوسمعت":القيمابنقال

سنةبين-يومكل"نتإلاإلهلا،قيومياحي"يا:علىواظبمن:يقول

")2(.قلبهبهااللهاحيامرةاربعين-الفجروصلاةالفجر

صلىمرةتي!يةابنالإسلامشيخ"وحضرت:القيمابنقال

التفتثمالنهار،انتصافمنقريبلىإلىتعااللهيذكرجلسثمالفجر،

كلاماأو.قوتيلسقطتالغداءهذاأتغدلمولو،غدوتيهذه:وقالليإ

هذا.منقريبا

وإراحتها،نفسدجمامإبنيةإلاالذكرأتركلا:مرةليوقال

")3(.معناههذاكلاماأواخر.لذكرالراحةبتلكلاستعد

سجودهفييقول-تيميةابنالإسلامشيخاي-"وكان:وقال

ما"عبادتكوحسنوشكركذكركعلىأعني"اللهم-:محبوسوهو-

")4(.اللهشاء

.(2205/):"السالكين"مدارج(1)

26(.4)3/:"السالكين"مدارج2()

الفوائد(.لمعادار-69)ص"الصيبالوابل")3(

.(901)صنفسهلمصدرا(4)
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قوة،الذاكريعطيالذكرإن"الذكر:فوائدضمنالقيمابنقال

قوةمنشاهدتوقد،بدونهفعلهيطيقلاماالذكرمعليفعلإنهحتى

عجيبا،أمراوكتابتهوإقدامهوكلامهمشيتهفيتيميةابنالاسلامشيخ

وأكثر،جمعةفيالناسخيكتبهماالتصنيفمناليومفييكتبفكان

عظيما")1(.أمراالحربفيقوتهمنالعسكرشاهدوقد

صعبةدابةعلىيكونرجلليسعبيد:بنيونسقال":وقال

السمؤدزفيمنستلم-ولهيئغوتاللهدين>افغئر:أذنهافيفيقول

وقفتلاإ:83[عمران]ال(يرجعوتإلتهوو!رمماطوعارالازض

لى.تعااللهبإذن

")2(.كذلكفكانذلكفعلناوقد:-روحهاللهقدس-شيخناقال

بالاحسان:الاساءةمقابلة!

فهمأرادومن":قالثمبالاحسانالاساءةمقابلةالقيمابنوذكر

هذهيجدهاالناسمع!ي!النبيسيرةلىإفلينظر،ينبغيكماالدرجةهذه

بحسبمنهاللورثةثم،سواهلاحدالدرجةهذهكماليكنولمبعينها،

التركة.منسهامهم

ابنالاسلامشيخمنالخصاللهذهجمعأقطأحدارأيتوما

نيأوددت:يقولالأكابرأصحابهبعضوكان-،روحهاللهقدس-تيمية

.(185)ص"الصيبالوابل"(1)

33(.4)صنفسهلمصدرا2()
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قط،منهمأحدعلىيدعورأيتهوما،وخصومهلاعدائهمثلهلاصحابي

لهم.يدعووكان

له،وأذىعداوةوأشدهم،أعدائهأكبربموتلهمبشرايوماوجئت

فعزاهم،أهلهبيتلىإفورهمنقامثم،واسترجعليوتنكرفنهرني

إلامساعدةلىإفيهتحتاجونأمرلكميكونولا،مكانهلكمإني:وقال

وعظموا،لهودعوا،بهفسروا،الكلاممنهذاونحو.فيهوساعدتكم

")1(.عنهورضياللهفرحمهمنه،الحالهذه

لنفسه:وهضمهتواضعه*

بالمسكنةالتحققمنللصادقأنفعشئفلا":القيمابنقال

حتىالاسلامبعدلهيصحلمممنوأنه،شئلانهو،والذلوالفاقة

فيه.الشرفيدعي

من-روحهاللهقدس-تيميةابنالاسلامشيخمنشهدتولقد

منيولاشيء،ليماكثيرا:يقولوكان،غيرهمنأشاهدهلمأمرذلك

شيء.فيولا،شئ

البيت:بهذايتمثلماكثيراوكان

وجديبيأكانوهكذاالمكديوابنالمكديأنا

أجددالانلىإنيإوالله:يقولوجههفيعليهأثنيإذاوكان

جيدا.إسلامابعدأسلمتوما،وقتكلإسلامي

34(.5)2/"السالكين"مدارح(1)
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ظهرهاوعلى،بخطهالتفسيرفيقاعدةعمرهآخرفيليإوبعث

نظمه:منبخطهأبيات

البرياتربلىإالفقيرانا

)1(حالاتيمجموعفيالمسيكينأنا

بتمامها)2(.ستأتيبياتابعدهاوساق

الشيخ:فراسة*

تيميةابنالاسلامشيخسةفرامنشاهدتولقد":القيمابنقال

ووقائععظم،وأعظممنهاأشاهدهلموما،عجيبةأمورا-اللهرحمه-

ضخما:سفراتستدعيستهفرا

وستمائة،وتسعينتسعسنةالشامالتتاربدخولأصحابهأخبر-

سبيولا،عامقتلبهايكونلادمشقوأنممسر،المسلمينجيوشنو

التتاريهمأنقبلوهذا،الاموالفيوحدتهلجيشاكلبنوعام،

لحركة.با

التتارتحركلما-وسبعمائةاثنتينسنةوالامراءالناسأخبرثم-

والنصرالظفروأن،عليهملهزيمةوالدائرةأن-الشاموقصدوا

نإ"قل:لهفيقاليميناً،سبعينمنأكثرذلكعلىوأقسم،للمسلمين

تعليقا.لاتحقيقا"اللهشاء"إن:فيقول"اللهشاء

.(525-1/425):"السالكين"مدارج(1)

0(511-411)ص(2)
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كتبتكثروا،لا:قلت،عليأكثروافلما:قال،ذلكيقولوسمعته

وأن،الكرةهذهفيمهزومونأنهم:المحفوظاللوحفيلىتعاالله

حلاوةوالعسكرالامراءبعضوأطعمت:قال.الاسلاملجيوشالنصر

العدو.لقاءلىإخروجهمقبلالنصر

المطر.مثلالواقعتينهاتينخلالفيلجزئيةافراستهوكانت-

لهنضجتمابعد-قتلهريدوالمصريةالديارلىإطلبولما-

تواترتقد:وقالوا،لوداعهأصحابهاجتمع-الامورلهوقلبتالقدور،

ذلكلىإيصلونلاوالله:فقال.قتلكعلىعاملونالقومبأنالكتب

بالسنةوأتكلمأخرجثم،حبسيويطول،نعم:قال؟أفتحبس:قالوا.أبدا

ذلك.يقولسمعته)1(.الناسرؤوسعلى

بذلك،أخبروهالملكلجاشنكيرباالملقبعدوهلىتوولما

سببما:لهفقيل،وأطالشكراللهفسجد.منكمرادهبلغالان:وقالوا

زوالوقرب،الانمنعزهومفارقةذلهبدايةهذا:فقال؟السجدةهذه

حتىالقرطعلىلجنداخيولتربطلا:فقالهذا؟متى:لهفقيل.امره

وعنه.منهذلكسمعت.بهأخبرمامثلالامرفوقع.دولتهتقلب

وجوههمفيفأرى،وغيرهمأصحابيعلييدخل:مرةوقال-

اخبرتهم؟لو:-غيرياو-لهفقلت.لهمذكرهاولااموراواعينهم

؟!الولاةكمعرفمعرفاأكونأنأتريدون:فقال

المنابر"."نسخةفي(1)
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الاستقامةلىإدعىلكانبذلكعاملتنالويوما:لهوقلت-

شهرا.:قالأو.جمعةذلكعلىمعيتصبرونلا:فقال.والصلاح

ولم،عليهعزمتممابيتختصباطنةبأمورمرةغيروأخبرني-

لساني.بهينطق

يعينولم،المستقبلفيتجريكبارحوادثببعضوأخبرني-

بقيتها.نتظروأنابعضها،يتروقدأوقاتها،

شاهدته،ماأضعافأضعافذلكمنأصحابهكبارشاهدهوما-

.(1)"أعلموالله

:وتلاميذهأصحابهمعالشيخاحوال*

بيتها،منخرجتنملةأنبهأثقمنحدثنيولقد":القيمابنقال

وجاءتفذهبت،تطقفلمتحملهأنفحاولت،جرادةشقفصادفت

فيفطافت،الارضمنذلكفرفعت:قالمعها،يحملنهبأعوانمعها

تحاولفعادت،فوضعته:قالوتركوها،فانصرفوا،تجدهفلممكانه

،تجدهفلم،فطافت،فرفعتهبهم،وجاءتفذهبتتقدر،فلمحمله

استدارالاخيرةالمرةفيكانفلمامرارا،ذلكفعلت:قالفانصرفوا.

عضوا.عضواوقطعوهاوسطهافيووضعوها،حلقةالنمل

اللهفطرهاالنملهذه:-لحكايةاهذهلهحكيتوقد-شيخناقال

")2(5الكذابوعقوبةالكذبقبحعلىسبحانه

.(194-2094/):"السالكينمدارج"(1)

(.العبيكانمكتبة-1/042):"العليلشفاء)2()
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ن!أعظمللقلبقاهراسلطاناللمحبةأنريبولا":القيمابنقال

يقهرمنلىإوروحكقلبكيقهرمنفأين،البدنيقهرمنسلطان

وقهر،للخلققهرهممنلجبابرةواالملوكتعجبتولذلك؟بدنك

أحس=بغتةوراه،محبهالمحبوبفاجأفاذا،لهوذلهملهمالمحبوب

.وخوفروعةفاعتراه،عليهسلطانهبهجومالقلب

هذهعن-روحهاللهقدس-تيميةابنالاسلامشيخيوماوسألنا

شيئا")1(.يقلولمفتبسم،لجواباهذاانافذكرت،المسالة

القيم:ابنقال

معوانلكموأخمشفقمننصيحةالعظيمواللهقوميا

طيرانذاوكنتالشباكتلكفيووقعتكلههذاجربت

ولسانييديتجزيهليسمنبفضلهالالهليأتاححتى

حرانمنجاءقدبمناهلافياحرانارضمناتىحبر

الرضوانمعالمأوىجنةمنأهلههوالذييجزيهفالله

")2(الايمانمطلعنيأراحتىيرمفلموساريدييداهأخذت

والعامة:الخاصةلمحنافيالشيخأحوال*

منالاسلامفيوقعماالتاويلجناياتومن":القيمابنقال

2(.-226263/):"السالكينمدارج"(1)

.(-2652527/):"الشافيةالكافية"2()
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جملةساقثم.-..هذايومنالىوإع!ي!اللهرسولموتبعدلحوادثا

جرىماتيميةابنالاسلامشيخعلىجرىولا"-:قالأدلىإذلكمن

إلا-مرةعشرينمنأكثرقتلهوطلب،بالسجنخصومهمن

.(1")بالتأويل

دليلبهعرج)2(سلمانبسابقةالقدمفيقضىلما":القيمابنقال

،الشركدينفي5أبايناظرفاقبل،التمجسفيابائهطريقعنالتوفيق

اهليتداولهجوابوهذاالقيد،إلاجوابلهيكنلملحجةباعلاهفلما

غيرىلهادت>لين:موسىفرعونأجابوبه،حرفوهيوممنالباطل

احمدالامامالجهميةاجابوبهء:92[،]الشعر(لمسجويينمنلاجعدنك

حينالاسلامشيخالبدعأهلأجابوبه،السياطعلىعرضوهلما

الاثر")3(.علىنحنوها،السجناستودعوه

روحهاللهقدس-تيميةابنالاسلامشيخوسمعت":القيمابنقال

.الاخرةجنةيدخللايدخلهالممنجنةالدنيافيإن:يقول-

،صدريفيوبستانيجنتيأنابي؟أعدائييصنعما:مرةليوقال

،شهادةوقتلي،خلوةحبسيإن،تفارقنيلامعيفهيرحتاين

سياحة.بلديمنوإخراجي

(.العاصمةدار-38381-1/0):"المرسلةالصواعق"(1)

عنه.اللهرضيالفارسيسلمانيعني)2(

الفوائد(.لمعادار-53)ص:"الفوائد")3(
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ذهباالقلعةهذهملءلهمبذلتلو.بالقلعةمحبسهفييقولوكان

ليت!سببواماعلىجزيتهمما:قالأو.النعمةهذهشكرعنديعدلما

هذا.ونحوالخير.منفيه

ذكركعلىأعنياللهم":-محبوسوهو-سجودهفييقولوكان

الله.شاءما"عبادتكوحسنوشكرك

والمأسور،لىتعاربهعنقلبهحبسمنالمحبوس:مرةليوقال

.هواهاسرهمن

>ففرب:وقالإليهنظرسورهاداخلوصارالقلعةلىإدخلولما

.[لحديد:13]ا(اتعذابمبلهمنووطهرالرحمةفيه-باطنهبالبلموبسولمبينهم

منفيهكانمامعقط،منهعيشاأطيبأحدارأيتمااللهوعلم

منفيهكانماومعضدها،بل،والنعيمالرفاهيةوخلاف،العيشضيق

عيشا،الناسأطيبمنذلكمعوهو،والارجافوالتهديدلحبسا

علىالنعيمنضرةتلوحنفسا،سرهموقلبا،قواهموصدرا،وأشرحهم

وجهه.

بناوضاقتالظنونمناوساءت،الخوفبنااشتدإذاوكنا

كلهذلكفيذهب،كلامهونسمعنراهأنإلاهوفما،اتيناه=الارض

وطمأنينة.ويقيناوقوةانشراحاوينقلب

دارفيابوابهالهموفتح،لقائهقبلجنتهعبادهأشهدمنفسبحان

لطلبهاقواهماستفرغماوطيبهاونسيمهاروحهامنفاتاهم،العمل



79القيرابقكتبمقالإسلاسيثمغسرة

.(1إليها")والمسابقة

للموضى)2(:وعلاجهمرضهفيالشيخأحوالكلأ

ليفقالمرض،نيابتدا:قالشيخناوحدثني":القيمابنقال

لا:لهفقلت.المرضيزيدالعلامفيوكلامكمطالعتكإن:الطبيب

فرحتإذاالنفسأليست،علمكلىإحاكمكناو،ذلكعلىأصبر

فإن:لهفقلت.بلى:فقال؟المرضفدفعت،الطبيعةقويتوسرت

عنخارجهذا:فقال.راحةفاجد،الطبيعةبهفتقوى،بالعلمتسرنفسي

قاللما)3(.كماوعلاجناه

إذا-اللهرحمه-تيميةابنالاسلامشيخوكان":القيمابنقال

السكينة.اياتقرأالامور:عليهاشتدت

العقولتعجز،مرضهفيلهجرتعظيمةواقعةفييقولوسمعته

ضعفحالفيذاكإذلهظهرت،شيطانيةارواحمحاربةمن-حملهاعن

اياتاقرووا:حوليومنلاقاربيقلتالامر،علياشتدفلما:قال-القوة

")4(.قلبةبيوماوجلست،الحالذلكعنيأقلعثم:قال.السكينة

.(011-901)صالصيب"الوابل"(1)

228(:)ص:"النبويالطب"فيقال،بالطبالاسلامشيخبصرالذهبيذكروقد)2(

ابنالدينتقيالشيخشيخناوكذلك،بالطببصيراالرقيإبراهيمشيخناورأيت"

".لىتعااللهرحمهالواسطيالدينعمادوالشيخ،تيمية

عبيد(.أحمد08-)ص"المحبينروضة")3(

83-84(.)صالنصوسبق5(205)2/:"السالكينمدارج")4(
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يخاطبمنالمصروعلىإيرسلشيخناوشاهدت":القيمابنقال

لك،يحللاهذافان،اخرجي:الشيخلكقال:ويقول،فيهالتيالروح

ماردةالروجكانتوربما،بنفسهخاطبهاوربما.المصروعفيفيق

نحنشاهدناوقد،لمبأيحسولاالمصروعفيفيق،بالضربفيخرجها

مرارا.ذلكمنهوغيرنا

ظمهنبههمأنماأفحسبتم>:المصروعأذنفييقرأماكثيراوكان

.[511:منونلمؤا](تزجعونلافنااهنكمهوعبثا

ومد،نعم:الروحفقالت،المصروعأذنفيمرةقرأهاأنهوحدثني

كلتحتىعنقهعروقفيبهاوضربتهعصا،لهفأخذت:قال.صوتهبها

ففي،الضربلذلكيموتانهلحاضرونايشكولم،الضربمنيداي

ناريدأنا:قالت.يحبكلاهولها:فقلت.حبهانا:قالتالضرباثناء

كرامةادعهانا:فقالت.معكيحجانيريدلاهولها:فقلت،بهاحج

:قال.منهخرجفأنا:قالت.ولرسولهللهطاعةولكنلا:قلت:قال.لك

حضرةلىإبيجاءما:وقالوشمالاهيمينايلتفتالمصروعفقعد

يضربنيشيءأيوعلى:فقال؟كلهالضربوهذا:لهقالوا؟الشيخ

البتة.ضرببهوقعبانهيشعرولم!؟اذنبولمالشيخ

ومنالمصروعقراءتهابكثرةيأمروكان،الكرسيبايةيعالجوكان

")1(.المعوذتينوبقراءةبها،يعالجه

.(6-4/689):لمعاد"ازاد"(1)
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الله-رحمه-تيميةابنالاسلامشيخ"كان:قالئم،الرعافوذكر

وقضىالماءوغيصق%قلىوفمسماماءكآبلىيخارضوصقيل>:جبهتهعلىيكتب

ولا:(1)وقال.فبرأواحدلغيركتبتها:يقولوسمعتههود:44[.1<الاقر

فلا،نجسالدمفإن،الجهاليفعلهكما،الراعفبدمكتابتهايجوز

")2(.لىتعااللهكلامبهيكتبأنيجوز

:عصرهأهلمعالشيخأحوال*

فيالاسلامشيخعلىالمقلدينبعضأنكرولقد":القيمابنقال

والمجتهد،الحنابلةعلىوقنسوهي)3(،الحنبليابنبمدرسةتدريسه

أحمد،بمذهبمعرفتيعلىمنهاأتناولهماأتناولإنما:فقال،منهمليس

له.تقليديعلىلا

دونالائمةمذهبعلىالمتاخرونهؤلاءيكونأنالمحالومن

وهبابنلمالكالناسفأتبع،يقلدونهميكونوالمالذينأصحابهم

يوسفأبووكذلككان،أينللدليلوينقادالحجةيحكمممنوطبقته

وكذلكله،مخالفتهماكثرةمعلهالمقلدينمنحنيفةلابيأتبعومحمد

أتبعحمدأأصحابمنالطبقةوهذهوالاثرمداودوأبوومسلمالبخاري

أتباععلىفالوقفهذاوعلى.إليهالمنتسبينالمحضالمقلدينمنله

)1()ط(:"فقال".

.3(4/85):لمعاد"ا"زاد(2)

6-97(.4)2/":المدارستاريخفيالدارس":بهاالتعريففيانظر)3(
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الأمر")1(.نفسفيالمقلدينمنبهأحقوالعلمالحجةأهلالأئمة

يصحفهلمالهالديوناستغرقتإذاالمفلسمسألةالقيمابنوذكر

قولين:المسألةفيوذكر؟الديونبأربابيضربماالحجرقبلتبرعه

الصحة،لىإالثلاثةالأئمةوذهب،الصحةعدمتيميةوابنمالكمذهب

عنيحكي-اللهرحمه-تيميةابنالاسلامشيخوسمعت":قالثم

المذهبهذاينكركانأنهأحمدأصحابمنعصرهعلماءبعض

قبلتبرعبغريمبليأنلىإ:قال-،الصحةبعدمالقول-ويضعفه

")2(.المسألةهذهفيالحقهومالكمذهبوالله:فقال،عليهالحجر

مقدموهو،بالفتوىإليهمشاررجلزماننافي"كان:القيمابنقال

يجوز:فيكتب،الفتاوىفيإليهيرسلالسلطاننائبوكان،مذهبهفي

فتاوىتأتينا:لهيقولإليهفأرسل،بشرطه-ينعقدأوكذا،يصحأو-كذا

شرطه،نعلملاونحن،بشرطه-يصحاوينعقداو-يجوزفيها:منك

ذلك.تكتبلاانواما،شرطهتبينانفإما

فإن،الشرطبهذايفتيانيحسنأحدكل:يقولشيخناوسمعت

وأ،بشرطهيصحأو،بشرطهيجوز:فيهايكتبعليهوردتمسألةأي

سوىأصلافائدةيفيدولا،بعلمليسوهذا،ذلكونحو...بشرطهيقبل

"ه..أنالمحالومن":قولهأنويحتمل5(.5-4243)3/:"الموقعينإعلام"(1)

.الاسلامشيخلكلامشرخاالقيمابنكلاممن

5(04-4045)5/:"الموقعينإعلام"2()
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")1(0وتنكدهالسائلحيرة

يقولالامراءبعضسمعت:يقولشيخناسمعت":القيمابنوقال

،أقوالثلاثةالمسألةفيعندهميكون:زمانهأهلمنالمفتينبعضعن

لهم،لجوازفا،التفصيل:والثالث،لمنعا:نيوالثالجواز،ا:أحدها

")2(.العملوعليه،لغيرهموالمنع

:يقول-لىتعااللهرحمه-شيخنا"وسمعت:القيمابنقال

البلدقاضيفيهأفتىوقففيالسلطاننائبعندمجلسعقدحضرت

الحاضرينبعضفأخرج،للحقالموافقجوابهفقرأ،مختلفينبجوابين

جوابينتكتبفكيفهذا،بضدجوابكهذا:وقال،الاولجوابه

علمهمنهذا:فقلت،الحاكمفوجم!؟واحدةواقعةفيمتناقضين

إمامهيفتيكما،إليهفرجعالصوابلهتبينثمبشيء،أولاأفتى،ودينه

دينه،ولاعلمهفيذلكيقدحولا،إليهفيرجعخلافهلهيتبينثم،بقول

)3(."عنهوسزيبذلكالقاضيفسر،الائمةسائروكذلك

اللهقدس-تيميةابنالعلامةشيخناوسمعت".القيمابنقال

بعضفادعى،جانبهلىإوأناالسلطنةنائبعندكنا:يقول-روحه

فقلت،فيوإحلامعهإجلاسيوسأل،وديعةقبليلهأنلحاضرينا

"."وتبلده:نسخةوفي76(.)6/:"الموقعين"إعلام(1)

.(1!4/4)":الموقعينإعلام"2()

.(061)6/:"الموقعينإعلام")3(
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:فقال؟وتسمعالدعوىهذه:آلسوغ-حاضراوكان-المالكيةلقاضي

فاحكم:قلت.المدعيتعزير:قالذلك؟مثلفيمذهبكفما:فقلتلا.

.(1")واخرج،المدعيفاقيم.بمذهبك

منمنهاوذكر،اصنافعلىالمخالطينالناسانالقيمابنوذكر

نايحسنلاالذي،العقلالبغيضالثقيلوهو،الروجحمىمخالطته

نفسهيعرفولامنك،فيستفيدينصتانيحسنولافيفيدك،يتكلم

اللهقدس-شيخناعنديوماورايت:قالانلىإ.منزلتها..فيفيضعها

عنالقوىضعفتوقد،يحملهوالشيخ،الضربهذامنرجلا-روحه

لكن:قالثم)2(.الربعحمىالثقيلمجالسة:وقالليإفالتفت،حمله

")3(.قالكمااو.عادةلهافصارت،الحمىعلىارواحناادمنت

ءل!**

الفوائد(5لمعادار3-1/30):"لحكميةاالطرق"(1)

الرابعفيتاتيثميومينوتقلعيوماتعرضالتيهي-بالكسر-الربعحمى2()

83(.)ص:المنير"لمصباحا"انظر0وهكذا

823(.2/):الفوائد"بدائع")3(
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-3-

المنكر[عنوالنهيلمعروفباوالأمر]الشيخ

301

والأهواء:الباعأهلوصد،عنهوالذبللاسلامانتصارهك!

محمدقال-كماالعالمفيبليةكلوأصل":القيمابنقال

،الشرععلىالهوىوتقديم،بالرأيالنصمعارضةمن-الشهرستاني

اللهلىف!عاقبتها،وشؤمالمعارضةهذهشرورفياليوملىإوالناس

.المستعانوبهالمشتكى

والنقلالعقلبينالمعارضالمتأخر)1(الشيخهذامعخرجإنهثم

عربي،ابنوحقائق)2(،العميديجست:قبلهتعرفتكنلمأشياء

الرسلأعداءوعلوموالمنطقالفلسفةسوقوقام،الرازيوتشكيكات

والدعوةالدولةوصارت،بالبيناترسلهمجاءتهملمابهافرحواالتي

.العلومهذهلارباب

ملوكتغزوجنداوأقام،ودينهلكتابهوانتصرعبادهلىإاللهنطرثم

الرافضي.الطوسيالنصير:يعني(1)

فنونمنفنعلىعلماأصبحتثم،والتقصيالبحثمعناهافارسيةكلمةلجستا2()

اخترعهاالتيالطريقةوهي،الفلاسفةطريقةعلىالمبنيوهو،لجدلاعلم

الحنفيالسمرقنديمحمدبنمحمدحامدأبوهو:والعميدي.العميدي

تنبيه"تيميةابنالاسلامشيخكتابتحقيقمقدمةللتفصيلانظر61(50)ت

لكاتبه.-23(1/91):"الباطللجدلاتمويهعلىالعاقلالرجل
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.والبرهانلحجةباعلماءهمتغزووجندا،والسنانبالسيفهؤلاء

شيخلدينهاللهفأقام،الثامنالقرنرأسفيمنهمنابغةنبغتثم

مدةغزوهمعلىفأقام-روحهاللهقدس-تيميةابنالعباسأباالاسلام

تلبيسهموبين،باطلهمللناسوكشف،واللسانوالقلبباليد،حياته

وشفى،المنقولوصحيحالمعقولبصريحوقابلهم،وتدليسهم

وإليه،يدلونبهالذيالعقللحكمومفارقتهممناقضتهموبينواشتفى،

عقل!ولاوحيفلا،وقضاياهلاحكامهالناساتركنهمو،يدعون

معقولاتهمصحيحأنوبين،بسهامهمورشقهم،حفرهمفيفأرداهم

لجملةاهذهوتفصيل،بالصحةلهاشاهدةالانبياءلنصوصخدم

.()1"كتبهفيموجودة

القيم:ابنوقال

الحرانيالعالمالوجودشيخخصمكمأيضاكانشيءولاي

المثميطانسنةقامعمختارالسنةناصرالعباسأباأعني

الايمانلحقيقةتجريدهسوىشيئاذنبهيكلموالله

)2(بهتانعنللوحيتجريدهكذاشرلبعنالتوحيدجردإذ

للجبرية:مناظرته*

قدس-الاسلامشيخخبرنيو":قالثم،الجبريةالقيمابنوذكر

.(0801-7801)3/([المرسلةالصواعق"(1)

.(914)2/:"الشافية"الكافية)2(
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ورسوله،اللهيبغضهمامحبةعلىالطائفةهذهبعضلامأنه-روحهالله

،المحبوبمرادسوىماالقلبمنتحرقنارالمحبة:الملوملهفقال

منه؟أبغضشئفأي،مرادهالكونفيماوجميع

وذمهمولعنهمأقوامعلىسخطقدكانإذا:لهفقلت:الشيخقال

ورضيتهاأفعالهمحببتوحببتهموأنتفواليتهم،عليهموغضب

")1(.بكلمةينطقولم،الجبريفبهت:قالمعاديا؟أولهموالياتكون

:الأصنامتكسيرفي

اللهفيسر،الانصابمنكثيربدمشقكانوقد":القيمابنقال

كالعمود،الموحديناللهوحزبالاسلامشيخيدعلىكسرهاسبحانه

يعبدهالمصلىمن)2(النارنجبمسجدكانالذيوالنصب،المخلق

النصارىمقابرعندالذيالطاحونتحتكانالذيوالنصب،الجهال

لهينذرونالقلوطنهرفيصنمصورةوكان،بهللتبركالناسينتابه

ويتبركعندهيسرجالرحبةعندكانالذيالنصباللهوقطع،بهويتبركون

مسجدوعند،كالكرةحجررأسهعلىطويلاعموداوكان،المشركونبه

يسر،المشركونيعبدهصغير،مسجدعليهبنيقدنصبالحجردرب

")3(.كسرهالله

"شفاءالعليل")1/48(.)1(

،136)ص:"لجامعاو"(،61)صهناسبقماوانظر،تحريف"التاريخ")ط(:2()

174،305،5)733

(.الاسلاميالمكتب-1/932):"اللهفان"إغاثة)3(
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الاجتهاد:مسائلفي"اللهحكم"بطلقمنعلىالانكاركي

فيهمجلساحضرت:يقولالاسلامشيخوسمعت":القيمابنقال

له:فقلتزفر،بقولأحدهمفيهاحكمحكومةفجرت،وغيرهمالقضاة

هوزفرقولصار:لهفقلت.اللهحكمهذا:فقال؟الحكومةهذهما

تقل:ولازفر،حكمهذا:قل؟!الامةبهلزموبهحكمالذياللهحكم

")1(.الكلاممنهذانحواو.اللهحكمهذا

الفقهاء:كلاميفهملممنفتوىانكاره*

أهلمنللفتوىنفسهنصبمنلبعض"وقح:القيمابنقال

هل،الذمةأهلعلىوقفرجلفيالفقهاءالسادةتقولماعصرنا:

وتقييد،الوقفبصحةفاجاب؟منهمبكونهالاستحقاقويتقيديصح

الوقفويصحأصحابنا:قالهكذا:وقال،الوصفبذلكالاستحقاق

الذمة.أهلعلى

بذلكالفقهاءمقصود:وقالالانكار،غايةعليهشيخناذلكفأنكر

وأبالقرابةعليهالوقفصحةمنمانعاليمسالذمةأهلمنكونهأن

الصليب،عبادةو،ورسولهباللهالكفرأنمقصودهموليس،بالتعيين

امنمنإنحتى،الوقفلاستحقاقشرطاللهابنالمسيحإن:وقولهم

منذلكبعديتناولأنلهيحللمالاسلامدينواتبع،ورسولهبالله

بدينوالكفر،ورسولهاللهبتكذيبمشروطاتناولهحلفيكون،الوقف

73(.)6/:"الموقعينإعلام"(1)
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كونهوبينالوقفصحةمنمانعاالذمةوصفكونبينففرق،الاسلام

ذلكعنحجابهوغلط،فهمهوكثف،المفتيهذاطبعفغلطمقتضيا.

يميز")1(.ولم

اليهود:زورهلكتابكشفه*

تغيرالشاملىإعمرأجلاهمفلما":وقالاليهود،القيمابنوذكر

حكملهموصارخيبر،أرضفيإقرارهمتضمنالذيالعقدذلك

.الكتابأهلمنغيرهم

ظهرووأعلامها،السنةفيهاخفيتالتيالدولبعضفيكانولما

يهودعنأسقط!ي!النبيأن:وفيهوزوروه،عتقوهقدكتابامنهمطائفة

وجماعةمعاذ،بنوسعد،طالبأبيبنعليشهادة:وفيه،الجزيةخيبر

اللهرسولسنةجهلمنعلىذلكفراج،عنهماللهرضيالصحابةمن

هذاحكمعلىفجروا،صحتهظنوابلوتوهموا،وسيرهومغازيه!!يم

روحهاللهقدس-تيميةابنالاسلامشيخلىإألقيحتىالمزور،الكتاب

واستدل،عليهفبصق،عليهوالعملتنفيذهعلىيعينأنمنهوطلب-

أوجه:بعشرةكذبهعلى

قطعا.خيبرقبلتوفيوسعدمعاذ،بنسعدشهادةفيهاأنمنها:

تكنلملجزيةوا،لجزيةاعنهمأسقطأنهالكتابفيأنومنها:

بعدتبوكعامكاننزولهافإنحينئذ،الصحابةيعرفهاولابعد،نزلت

85-86(.)6/(:الموقعينإعلام"(1)
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.أعوامبثلاثةخيبر

فييكنفلم،محالوهذاوالسخر،الكلفعنهمأسقطأنهومنها:

عاذواللهأعاذهوقد،غيرهممنولامنهمتؤخذسخرولاكلفزمانه

الظلمة،الملوكوضعمنهيوانماوالسخر،الكلفأخذمنأصحابه

عليها.الامرواستمر

اختلافعلىالعلمأهلمنأحديذكرهلمالكتابهذاأنومنها:

أهلمنحدولاوالسير،المغازيأهلمنأحديذكرهفلم،أصنافهم

اهلمنحدولاوالافتاء،الفقهأهلمنحدولا،والسنةلحديثا

ذلكمثلزورواإنأنهملعلمهم؛السلفزمانفيأظهروهولاالتفسير،

وخفاءفتنةوقتفيالدولبعضاستخفوافلما،وبطلانهكذبهعرفوا

طمعذلكعلىوساعدهم5،ظهروووعتقوهذلكزوروا=السنةبعض

،أمرهاللهكشفحتىذلكلهميستمرولم،ولرسولهللهالخائنينبعض

.(1")وكذبهبطلانهالرسلخلفاءوبين

الاسلامشيخكلاممناخربسياقلحادثةاهذهالقيمابنوذكر

:قال،نفسه

علىيستمرونأنهمظنواالشاملىإعنهاللهرضيعمراجلاهمفلما"

وقد.بالكليةعنهمأسقطهااللهرسولأنيتضمنكتابافزوروامنهايعفواأن

لمعا-دار49-29)ص"لمنيفالمنارا"وانظر(،1-25153)3/:لمعاد"ازاد"(1)

.ئد(لفواا
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تصانيف،الكتابذلكإبطالفيوغيرهماوالقاضيالخطيبصنف

باطل.موضوعيهمبأيدالذيذلكأنعلىتدلوجوهافيهاذكروا

منجماعةأحضرمئة)1(وسبعإحدىعامكانولماشيخنا:قال

طالبأبيبنعليبخطوكلها،قديمةأنهاادعواعهودادمشقيهود

علىنفقتقدوكانتتعظيمها)2(،يقتضيبماغشوهاوقد،عنهاللهرضي

وبأيديهمبسببهاالجزيةعنهمفأسقطت،طويلةمدةمنالامورولاة

منكذبهاعلىيدلمانفسهافيتبينعليهاوقفتفلما،ولاةتواقيع

جدا:كثيرةوجوه

الذيلحروفاتأليففيمتفاقمااختلافاالخطوطاختلافمنها:

بنعليخطأنهنافيةوكلهاواحد،كاتبعنيصدرلاذلكأنمعهيعلم

عنه.اللهرضيطالبأبي

يجوزلاماالعربلغةيخالفالذياللحنمنفيهاأنومنها:

)3(.غيرهولاعنهاللهرضيعليلىإمثلهنسبة

اليهود،حقفيع!يمالنبيلىإنسبتهيجوزلاالذيالكلامومنها:

عليكمالسلام:وقوله،والاكرامبالاجلاليعاملونأنهم:قولهمثل

كثيرابنوقوفوفيه(414-134)ص:"لجامعاضمن-والعهايةالبداية"انطر(1)

بنفسه.الكتابعلى

شيخيديبين"أحضرالكتابهذاأن49()صالمنار""فيالقيمابنذكر)2(

".والديباجلحريرباغ!ثيوقد،ويجلونهيزفونهاليهودوحولهالاسلام

إ"طالبأبوبنعلي"وكتب:فيهانكثيرابنذكر)3(
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ناوعليه:وقولهلجزاء،ابكماللهأحسن:وقوله،وبركاتهاللهورحمة

ذلك.وغيرمسيئكم،عنويعفومحسنكميكرم

أرضفيكونهممععنهمالخراجإسقاطالكتابفيأنومنها:

فيهاخراجلالحجازارضو،قطخراجايضعلمجمم!موالنبيالحجاز،

اهلعنيسقطفكيفالمسلمينعلىيجبأمروالخراج،بحال

!؟الذمة

مماوهذا،عنهموالسخرالكلفإسقاطبعضهافيأنومنها:

.وحلفاوهجمي!مالرسوليشرعهلمالمتاخرونالملوكفعله

مالك،بنوكعب،سلامبناللهعبدعندهشهدانهبعضها:وفي

اليهودأحبارمنيكنلممالكبنوكعباليهود.حبارمنوغيرهما

أسلموانما،الصحابةمنيكنلموذلكالاحبار)1(كعبنهفاعتقدو

عنه.اللهرضيعمرعهدعلى

ع!.النبيكلامجنسمنليمسونظمهالكلاملفظالىومنها:

ع!.النبيعهوديشبهلامالحشوواالاطالةمنفيهأن:ومنها

منحديذكرهالمالعهودهذهانمثل،متعددةاخروجوهوفيها

منأحدلىإرفعتأنهاذكرواولا،شريحابنقبلالمتقدمينالعلماء

ونقله.شهرتهيتعينمماذلكومثلبها،فعملواالامورولاة

ثبت.ماوالصواب"مالكبن":الطبعتينفي(1)
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والتاريخ،السيركتبمصنفيمنأحديروهلمهذانومنها:قلت

جهةمنيعرفوانما،البتةغيرهمولاالحديثهلمناحدرواهولا

.(1يعود")وإليهمبدأومنهماليهود،

بأهل:وليسيفتيمنعلىإنكاره!

:قالثم،لذلكبأهلليسوهوالناسيفتيمنالقيمابنوذكر

:يقولفسمعتههؤلاء،علىالانكارشديد-عنهاللهرضي-شيخناوكان"

يكون:لهفقلت؟الفتوىعلىمحتسباأجعلتهؤلاء:بعضليقال

الفتوىعلىيكونولا،محتسبوالطباخينالخبازينعلى

)2(.؟!"محتسب

:وإرشادهالشيخنصحكثى

تدفع:وكيفالنفس!افات-

معها،التعاملوكيفيةالنفسفيتكونالتيالافاتالقيمابنذكر

هذهعن-اللهرحمه-تيميةابنالاسلامشيخيوماوسألت":قالثم

ليفقالوبتنظيفها؟الظرقبتنقيةوالاشتغال،الافاتوقطع،المسألة

ظهرنبشتهكلما-القذرجبوهو-الباطوسمثلالنفس:كلامهجملة

ولا،فافعلوتجوزهوتعبرهعليهتسقفأنأمكنكإنولكن،وخرج

-1/916و)(.الصالحصبحيتحقيق53-55-/1):"الذمةاهل"احكام(1)

(.رماديدار-171

.(131)6/":الموقعينإعلام")2(
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.غيرهظهرشيئانبشتوكلما،قرارهلىإتصللنفانك،بنبشهتشتغل

افاتمثل:ليفقال،الشيوخبعضالمسألةهذهعنسألت:فقلت

علىأقبلفإنالمسافر،طريقفيالتيوالعقاربلحياتامثالالنفس

ولكن،قطالسفريمكنهولمانقطعبقتلهاوالاشتغالعنهاالطريقتفتيش

عرضفاذاإليها،الالتفاتوعدمعنها،والاعراضالمسيرهمتكلتكن

.سيركعلىامضئم،فاقتلهالمسيرعنيعوقكمافيهالك

")1(.قائلهعلىئنىوجدا،ذلكالاسلامشيخفاستحسن

أوردجعلتوقد-عنهاللهرضيالاسلامشيخليوقال":وقال

مثلوالشبهاتللايراداتقلبكتجعللا-:إيرادبعدإيراداعليه

المصمتةكالزجاجةاجعلهولكنبها،إلاينضحفلافيتشربها،السفنجة

بصلابته،ويدفعها،بصفائهفيراهافيها،تستقرولابطاهرهاالشبهاتتمر

كماأو.للشبهاتمقراصارعليهاتمرشبهةكلقلبكأشربتفاذاوالا

.قال

")2(.بذلككانتفاعيالشبهاتدفعفيبوصيةانتفعتنيأأعلمفما

لمذهب:امنالتحول-

جاءني:يقول-اللهرحمه-شيخناسمعتوقد":القيمابنقال

:قالهو؟:وماقلتأمر.فيأستشيرك:فقالالحنفيةمنالفقهاءبعض

.3(41-2/313):"لكينلسا1رجامد"(1)

.(1/434):"السعادةدارمفتاج"2()
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الأحاديثأرىنيلا:قالولم؟:لهقلت.مذهبيعنانتقلأنأريد

الشافعيأصحابأئمةبعضهذافيواسنشرت،تخالفهكثيراالصحيحة

وقد،المذهبمنذلكيرتفعلممذهبكعنرجعتولو:ليفقال

مشايخبعضعليوأشارمفيد.غيرورجوعك،المذاهبتقررت

يحبهلمالهدايةاوسؤالاليهوالتضرعاللهلىابالافتقارالتصوف

علي؟أنتبهتشيرفماذا،ويرضاه

ظاهرفيهلحقاقسم:أقسامثلاثةالمذهباجعل:لهفقلت:قال

الصدر.منشرحالنفسطيبوأنتبهفاقض،والسنةللكتابموافقبين

بهتحكمولابهتفتفلا،الدليلمعهومخالفهمرجوحوقسم

عنك.وادفعه

نأشئتفإن،متجاذبةفيهاالأدلةالتيالاجتهادمسائلمنوقسم

.(1")قالكماأو.خيرااللهجزاك:فقال،عنكتدفعهانشئتوان،بهتفتي

بالئه:الاستغاثة-

وقال":قالثم،الرجيمالشيطانمنباللهالاستعاذةالقيمابنذكر

عليكهاشإذايوما:-روحهاللهقدس-تيميةابنالاسلامشيخلي

به،فاستغثبالراعيوعليك،ومدافعتهبمحاربتهتشتغلفلاالغنمكلب

")2(.الكلبعنكيصرففهو

0(1-65166)6/:"الموقعين"إعلام(1)

(.العاصمةدار.)ط(591،491)ص":السماعمسألةعلى"الكلام)2(
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:المباحاتفيالاقتصاد-

اللهقدس-تيميةابنالاسلامشيخيوماليوقال:القيمابنقال

يكنلموإن،العاليةالمراتبينافي"هذا:المباحمنشيءفي-روحه

")1(.الكلاممنهذانحوأو.النجاةفيشرطاتركه

يقتيمنعلىالدلالة-

علىللمستفتيدلالتهفييتحرىأنالعالمعلىنالقيمابنوذكر

لذلك،التجنبشديد-روحهاللهقدس-شيخناكان":وقال،غيره

وله؟مالك:وقال،فانتهرني،مذهبأومفتعلىبحضرتهمرةودللت

الإثممنلهيحصلعساهبمالتبوءإنك:كلامهمنففهمت.عنكدعه

2(.لما)أفتاهولمن

وفاته[بعدالشيخرأى]من

لىإمائلغيركانممنواحدغيرحدثني"وقد:القممابنقال

عليهيشكلكانشيءعنوسألهموتهبعدراهأنهتيميةابنالإسلامشيخ

)3(."بالصوابقأجابهوغيرهاالفرائضمسائلمن

تباركبالربوالسرورالفرح:الرضىوئمرة":القيمابنقال

لى.وتعا

26(.2/):"السالكين"مدارح(1)

0(171)6/:"الموقعينإعلام"2()

كثير(.ابن-511)ص("الروج)3(
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،المنامفي-روحهاللهقدس-تيميةابنالاسلامشيخورأيت

ومنفعتهتعظيمهفيخذتو،القلبأعمالمنشيئالهذكرتوكأني

نحواو.بهوالسرورباللهالفرح:فطريقتياناأما:فقال-،الانأذكرهلا-

.العبارةمنهذا

بهوينادي،ظاهرهعلىذلكيبدو،الحياةفيحالهكانتوهكذا

")1(.حالهعليه

]الشعر[

الشيخأنعلىالقيمابننصالتيالشعريةالابياتهناونذكر

بها.التمثلمنيكتركانأوقالها،

تيميةابنالاسلامشيخ)2(أقارببعضوحدئني":القيمابنقال

يخلوالصحراء،لىإأحيانايخرجأمرهبدايةفيكان:قال-اللهرحمه-

ثمالصعداء،تنفسأصحرفلمايوما،فتبعته،عليهيردمالقوة،الناسعن

:-الطويلةقصيدتهمنليلىلمجنونوهو-الشاعربقوليتمثلجعل

خاليا)3(بالسرالقلبعنكأحدثلعلنيالبيوتبينمنخرجو

اللهقدس-تيميةابنالدينتقيالاسلامشيخوسمعت":وقال

شئ؟كلعلىدليلهومنعلىالدليليطلبكيف:يقول-روحه

.(2172/):"السالكينمدارج"(1)

03(.1)ص"المحبينروضة"فيكماشقيرابنالدينتقيهو)2(

.(10،3674)ص"المحبينروضةو"6(،0)3/:"السالكينمدارج")3(
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البيت:بهذايتمثلماكثيراوكان

تيميةابقلسيرةالجامعتكمللأ

)1(دليللىإالنهاراحتاجإذاشئالاذهانفييصحوليس

بهذايتمثلماكثيرا-الاسلامشيخأي-وكان":القيمابنقال

البيت:

)2(وجديبيأكانوهكذاالمكديوابنالمكديأنا

:يقولإذشيخناعناللهورضي":القيمابنقال

ناصبي-زعمواكما-نيفإالصحابولاءنصباكانفإن

)3(جانبيمنالرفضبرحفلاالهولارفضاكانوإن

ابنالإسلامشيخوهو-القائلروجاللهوقدس":القيمابنوقال

:يقولإذ-تيمية

ناصبي)4(أنيالثقلانفليشهدمحمدصحبحطنصباكانإن

بخطه،التفسيرفيقاعدةعمرهاخرفيليإوبعث":القممابنقال

نظمه:منبخطهبياتظهرهاوعلى

71(./1):"السالكينمدارج"(1)

.(1/265):نفسهلمصدرا2()

.(149)3/:"المرسلةالصواعق")3(

"درءفيوهو88(.2/):"السالكينمدارحو"2(،1/9)":الشافية"الكافية(4)

.(1/042):"لتعارضا
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البرياتربلىإالفقيرأنا

ظالمتيوهيلنفسيالظلومانا

منفعةجلبلنفسيأستطيعلا

يدبرنيمولىدونهليوليس

خالقناالرحمنمنباذنإلا

ابدادونهشيئااملكولست

بهيستعينكيلهظهيرولا

أبدالازمذاتوصفليوالفقر

جمعهمأالخلقحالالحالوهذه

خالقهغيرمنمطلبابغىفمن

جمعهاالكونملءللهوالحمد

117

حالاتيمجموعفيالمسيكينانا

تييا5عندمنياتناإنوالخير

المضراتدفعليالنفسعنولا

تيخطيئاحاطتإذاشفيعولا

الاياتفيجاقدكماالشفيعإلى

ذراتبعضفياناشريكولا

الولاياتلاربابيكونكما

تيذالهوصفأبداالغنىكما

تيالهعباعندهوكلهم

العاتيالمشركالظلومالجهولفهو

")1(تييابعدهمنوما،منهكانما

!!!

وهو:بيتا(534ع)"الدريةالعقود"فيوزاد2(.1/52):"السالكين"مدارج(1)

اتيومنماضمنالبريةخيرمضرمنالمختارعلىالصلاةئم

"الكواكبمنموضعفيناظمهبينهكماالقصيدةناسخيلبعضبلللشيخوليس

98(.ق-795رقم)الظاهريةعروةلابن"الدراري





الإط!شيخفماوجوابسؤال

(1)تيميةابقالإسلاورين!مخ!وجىابلهمؤال

783()تالشافعيالأذرعيابنحمدأالدينشهابللشيخ

911

حمدأالدينتقيالاسلامشيخ!يالشهباءحلبمنوردسؤال

وهو:عنه،اللهرضيتيميةابن

فيجمعينأعنهماللهرضيالدينأئمةالعلماءالسادةتقولما

أهلمنهوهل،لىتعااللهرحمهتيميةابنالدينتقيالاسلامشيخ

لا؟أمبهميقتدىالذينوالدينالعلم

ياخذأنلمغروريجوزهل،والدينالعلمأهلمنإنه:قلتمفاذا

مثلفيالطعنعليهيحرموهل؟وديانتهعلمهفيويقدجتقليداالاشياء

هذازجرعلىالاماميثابوهل؟لكلامهفهمغيرمنالامامهذا

جمعين.أعنكماللهرضيمأجورينأفتونالا؟أمالمغرور

الدهرووحيدالعصرفريدالعلامةلمالعاالامامالشيخفأجاب

الدينشهاب:والدينالدنياشيخالمرسليناثارمظهرالمسلمينمفتي

فقاللىتعااللهرحمهالمحروسةبحلبالشافعيالاذرعيابنأحمد

لله:الحمدبعد

الاسلامأئمةأحدلىتعااللهرحمهتيميةابنالدينتقيالشيخ

ابوالاستاذالصديقليئإبإرسالهاتفضلوقد(،ق)2مجموعضمنتركيانسخة(1)

أحمد.اللهعبدبنمحمدالقونويالفضل
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شامخاوجبلا،العلمفيالبحورمنبحرالىتعااللهرحمهكان،الاعلام

وأجاهلفهوذلكخلافقالومنالعصر،أهلمناثنانفيهيختلفلا

اللهلىإفأمرهمسائلبعضفيالناسخالفوان،لمثلهمقلدمعاند

لى.تعا

.الذنوبكبائرمن-اكابرهمسيماولا-العلماهلفيوالوقيعة

فيلجامعا"كتابهفيلىتعااللهرحمهالبغداديالخطيبروىوقد

أنهعنهمااللهرضيعباسابنعنبإسناده")1(والسامعالراويآداب

اللهرسولاذىومن!،اللهرسولآذىفقدواحدافقيهاآذىمن":قال

".لىتعااللهاذىفقد!!

مسمومة،العلماءلحوم")2(:الماضينالعلماءبعضقالوقد

بالثلبفيه)3(وقعومن،معلومةمنتقصيهمأعراضهتكفياللهوعادة

ناامرهعنيخالفونالذينفليحذر،القلببموتموتهقبلاللهابتلاه

".أليمعذابيصيبهمأوفتنةتصيبهم

هذازجرعلى-لىتعااللهأيده-المسلمينأمورليوويثاب

قوليبلغهلمالمفتونالمسكينوكأن.ولغيرهلنفسهالظالمالمعتدي

والمتفقه"الفقيه"الاخركتابهفيهووانما،فيهلحديثاوليس،الاصلفيكذا(1)

.(12)4رقم

كذبتبيين"كتابهفيعساكرابنالقاسملابيأطولسياقفيبنحوهاالعبارة)2(

3(.20-9)ص/":الاشعريلحسنابياعلىالمفتري

الاصل.فيكذا)3(



121شسخالإطكلوجوابسؤال

ماالىأفضواقدفإنهمالأمواتتسبوالا":لمجميماللهرسولسيدنا

احادأعراضفيالوقيعةمنالتحذيرمنجاءمماذلكوغيرقدهوا")1(.

بنللربيعبعضهمقوليبلغهلموكأنهالعلماء؟أكابرفيفكيفالناس

منفأتفرغبراضنفسيعنلست:فقالإ)2(أحداتعيبنراكما:خثيم

غيرها)3(.عيبلىإعيبها

عيوبعنشغلنفسيعيوبفيلي:الائمةبعضقالوقد

.الناس

أعلم.لىوتعاسبحانهوالله

!!!

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن()3913البخاريأخرجه(1)

.حد"أ":الاصل(2)

.(011)2/:"لحليةا"فينعيمأبوبنحوهأخرجه3)3(
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العليةالشه!

تيميةابقكفرمقعلىالرده!

نظم

الحسنبنموسىبنعمرالقاضي

الشافعيالحمصي



-



تيميةابقكفرمقعلىالردفطال!ليلأالثب

لرفيرآلرآتج!إلمحه

125

المستعانالله

الحمدلله.

هذاطرابلسلىإمتوجهااليونسية)1(نزلتحينبدمشقليإرفع

:المنظومالسؤال

والادبالعلمشيخيكفرفيمنوالحسبالشرععلوماهلقولما

النسبنيحرالتيميةبابنشهرتهالعرش!إلهدينتقي

والريبالزيغاهيلعنهاوذبسنتناحفظمنحوىماعلمهمع

والقربوالهماتالكراماتوذومحررةوتصانيفوزهده

الكتبفيقيلوماذاويستتاببردتهافتىمنيكفروهل

لمعتصبردفيالغيرمقلدتنقصهفيمقاليباحوهل

ريببلاكفرهالالسلامبشيخائمتنامنعنهقالمنوقال

اجبواضحبنظموابسطعلمتبماالمصابذافيعالمايافافت

لىإذلكهملتوالسفر،وعاجلنيلجوابابعضفكتبت:قال

سنةبرقوقالظاهرالسلطاندواداريوذسلاميرأنشأها،اليونسيةالخانقاههي(1)

خطط"و(،091-918)2/"المدارستاريخفيالدارس"انظر)784(0

للعلبي.(338804،)ص:"دمشق



تيميلأابقلسيرةالجامعتكمللأ621

فوقفتمصر،علماءواستفتاء)1(،الواقعةخبربطرابلسعليوردان

علماأقلهمكنتوانقدما،معهمليأجعلأنفأتجمابعضها،على

فقلت:وقلما،

والعربالعجمبخيرالصوابلىإنصببلاهاديناللهلحمدا*

الكتبأعظمفيشرفعنناهيكخالقناالتسليممعصلىعليه

طلبلذيالوافيبحركمنكالدرمنتظمايجازالامعلجواباخذ

بالرهبالأعداءيخمدونورهأئمتنالىوامنجواهركسي

الصحبمنواجماعالقياسثمشافعناالخلقخيرقولدليله

الكتبمننثرٍفيكالطيبللسمعتكررهمنثناهمسكيضوع

الحجبعنفتحفياللهمنشأنلهللقلوبووقعالضياءله

بالشهبكالسصعرمىقدماردكممنتصلاالسيفمثلجاءوسره

والقربوالانصافوالدينالعلمفيعملذيكلليلمقايسلمن

الطلبمعبالتقوىالدينأيلدقدلمنثماللهلحزبوينصرن

العطبلىإيفضيإذتاويلبغيربردتهأفتىمنممفرنعم*

(2)الكتبذيثمالبخاريحديثمعنىسيدنالمختاراسنةمنوصح

مننو،تيميةابنالإسلامشيختكفيرهفي84(1)تالبخاريالعلاءواقعةيعني(1)

-464)4/:"اللامعالضوء"انظر.كافرفهو"الاسلامشيخ"لقبعليهيظلق

466)

احدهما".بهاباءفقدكافريالاخطقالمن":حديثيعني)2(



تيميةابقكقرمقعلىالرد!يال!ليلأالشب

لصاحبهمنكمرجليرمينلا

منممفرلادليلالقرانوفي

منشهادةفيبجوازجمعواو

مننكفرأنجليالقياسثم

مثلبهيضربالذيهذالمثل

اعلمناسماهقد"الاسلامو"شيخ*

برزامذ1()الدينوصدرنيوالزملكا

سننفيبالحفظلهويشهدان

يومئذالشامفيعصرهفيوكان

لهمعليهردواالذيأنيرولم

مداركهفيباطلاععاذربل

لاعلمناعرضفيللخوضنحنمن

منكرهإنكارحجتي:يقلوإن

وقعتغلطةأوزلةتكنوإن

127

تجبردةلموإنيكفربالكفر

نبيوسبشركسوىالذنوبعلى

الكذبمحلللابدعةذايكون

سبببلاشخصاديننامنأخرج

بالسحبالافقفيشهرتهوطار

العقبمنجمعوتلاعصرهفي

بالادبللشيخخاطباوناظرا

الحقبمنيوماكفرايكنولم

منتخبكلمنمجتهداسبعون

الكذبنسبةاوبتكفيرهقول

ربيلجوادكالعثاروقائل

الخببضيقبزقاقلناوما

النجب؟ذيقولفيسابقله:فقل

منسحباللهفعفواجتهادمع

بابنويعرفالوكيلابنالدينوصدر727(.)تنيالزملكاالدينكماليعني(1)

قدوكانا،الاسلامشيخأقرانومن،الشافعيةكبارمنوهما7(61)تلمرحلا

وانظر.الوكيلابنغيرتيميةابنلمناظرةينهضلمأنهوزعموا،وناظراه،عليهأثنيا

":الفتاوىو"(،-451167)صالعقود"في"الاسلاملشيخمناظراتهمننموذخا

(11/13556-1).



128

منيعذبأنمنسبحانهحاشاه

ومالليهودودينالنصارىدين

متحدثموالاهوالحلولاأهل

عبارتهوافهمعقيدتهوانظر*

وسيرتهطولىيدفنكلفي

بدعوذيالاهواعلىالردودله

بمعتقدبتجسيمعنهقالمن

رجلأنهفيهاعتقاديبل

منالولايةأهلالعلمايكلمإن

بصاحبهيهويعملبلاعلم

رجلفيبالاقدامزلعالمكم

ببدعتهلمذمومويمدحن

لهااقشعرإلاقالهاكلمةما

منلرؤيةصرنازمنعلىنبكيءلا

وهمالعلومأهلفيالقوليجازف

لناالامامالبحرأنهجمعواأمن

و)ذالوجود.وحدةأهل:يعني)متحد((1)

."لياتالغا"تحتمل(2)

تيميلأابقلسيرةالجامحتكملة

الصلبعلىردفيالدينعنحامى

الابباسمالتثليثمناطروهقد

(1كلب)وذيولتجسيموالرافضي

العجبغايةفتجدهكتبهفي

الرتبكاملالنواويمثلالزهدفي

لخطبواالقدر)2(العالياتكتبهفي

بمنقلبنارفيباءفكاذب

حربفيعاداهومنكالاولياء

لجذبوابالوهبسوىوليايكن

الحطبحمالةمعجهنملىإ

والكذببالذمعرضهفييخوض

والادبالشرععلومشيخذممع

لمنتحبقلبلهاوذابجلد

منحجبلجهلافيوهوبكفريفتي

فتبجربواقدلحومهمسم

لمضطربعصرفيالدينمجدد

".كلابابن"اتباع:يعني(كلبي



تيميلأكقرابقمقالردعلىالعليةالمب

عالمهالاسلامحافظنهو

شائعةكالاعلامالكراماتله

تفردهفيدلتالتصانيفله

يسمعهوالسلطانالمحافلله

الامويفيالفجريصليرأوهوكم

إذنفهولحسادليلأردتوان

شهرتهثمعظاممؤلفات

شهدوامثلهاماشهدتجنازة

ورفقتهتليمذلقيموابن

متصفابالكفريكنهذافمثل

تأخذناالحقفيغيرةلناأما

امشعوابهأعداءشماتةويا

نكفرهإذمناإبليسضحكيا

أدلتهمأطفىمنكفرالعدامنى

يعينهممنخيرااللهجزىفلا

912

والشعبالافاقفيفتاويهسارت

لمقترب)1(ومحياةوتقراتروى

والكتبوالاتقانوالفهملحفظبا

منتصبقطعبأعلىخصموقطع

(2النجب)أزهرفيوكذا،سجنهمع

تغبلمالشمسمثليشهدموجود

نسببذيالباهيمثلوجعله

التربفيبالخيرالتيالقرونبعد

الصحبعلىفاقواكلهموصحبه

يجبولمعلمايدعيمنبقول

والثلببالفجريجتريمنبقصم

منتصبخفضفيوبشراهمرفعا

ريبولاكلاردةماغيرمن

واللعباللهوودوامبنوره

غضبوفيحلمفيوالكتببالقول

هلمنتحب""وتنتحي)ط(:)1(

الازهر!لجامعوا،الامويالمسجدفييرىكانسجنهمعأنه،المبالغاتمنهذا2()

لولاية.والمشيخةمذعيعلىالإسلامشيخانكرهمماوهذا



013

روائحهشمواماالعلمحققواما

تنقبهم)1(فيبمقالتعصبوا

إنسهمشيطانلهمزانهقد

بردتهقولابرينيإ:فقال

أحدهلاللهدينأئمةفيا

رجلعلىوالدعوىالفحصتحتم

عجباقاطعادليلاأقامفإن

تنقصهإذواحكمفكفرهاولم

لهفاضربنبسجنتخففوإن

علىوالمقدمينمثالهلردع

فيالتساهلغيربنايضرفما

ويخذلهـمينصركماللهتنصرواإن

لملتناالاعلىالشرفيسلمما

روايتهأيضاشهادتهوامنع

ويقلتكفيرهعلىيصمموإن

لصورتهوافسدحفلبمجلس

وبلالناصريلنجلنقلخابما

".:"تيقنهم)1(تحتمل

تيميلأابقلسيرةالجامعتدللأ

بالعصبالاسلامعالمكفرواإذ

والذنبالرأسفيإثمهولثموا

غلبوامابعدمنوانثنىمحسنا

كمغتصبمعكمدمهفيكنتبل

الذربالعالمبكفرقولىيرضيه

السببلىإيلجىبانبكفرفتى

فاستتبفيهاحتمالذاأوفذاك

الادببذيوبسياطتعزيره

رجبأوشعبانلىإوقتطويل

مصطحبتقليدتبعامقاله

الندبالعاذلوقولكهذامر

لمعتقبلومفلاعفوتموإن

مرتكبضوباودميراقحتى

فاتهبالخيرفيعامهمضىفان

فاطلب"الدين"شيخ:قالمنبكفر

يتباوبالتكرارالضربوكرر

بالذهبكالابريزالقولفيأصاب



تيميلأابقكقرمقعياالردثىالعليةالشب

حافظنا)1(اللهدينناصرونجل

مؤلفهفيفانظرالاسلامبشيخ

بصيرتهعنهعميتحاسدأو

من)2(فضائلتنكرهلأكبرالله

)3(لأزمتهيومفيكنتليتنييا

شرعتنااعلامبهمكفاهوقد

أعلمناالحبرنجلالوقتفصالح

ادعمرقاصرعبيدجوابوذا

خادمهمالعلمبحارمننقطةهو

يجمعهماللهأحبمنمعفالمرء

131

الكتبفيسماهمنجمعفيأجاد

غبيغيرينكرهفماوعدلاصدقا

العطبإلىتفضيهوةفيفخاض

تغبلمكالشمسفضائلهسارت

يجبمابعضحقاالنصريرىحتى

باللقبالتصنيفشاهدواإذمصرفي

يشبلمالحقبقضاءورفقة

بالنسبمخزوملبنيانتمىحممي

النشب)4(ذيسلكفيلهنظماأحب

كنبييشفعنوناجالمعاديوم

الوافرالرد"كتابهالفالذي84(2)تالدمشقيالدينناصرابنلحافطا:يعني(1)

العلاءعلىالردفي.كافر"الإسلامشيخ:تيميةابنسمىمنبانزعممنعلى

،البخاري

الهامشفيكتبثمدقيقبقلمعليهامحاطهنالىإ."ناصرهونجل:"قولهمن)2(

الدينشمسالشيخنظمعليهاالمحوقالابياتالاربعة"هذه:نصهماالايمن

اهـ.شيخنا"الياسوفيمحمدبنمحمد

".الازمه"(:)طوفي،الاصلفيضبطهاكذا)3(

مطموسة،شبهكلماتوفيه.التصحيحعلامةوعليهالهامشفيمستدركالبيت)4(

فيها:والبيت(،)طمنكلماتهبعضقراءةاستفدت

نسبذيسلكفيلهنظماأح!تخادمهمالقومبحارمننقطةهو
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(1والك!سب)الاسلامعننفمسوعيببعورتهمشغولااللهويرحم

والعتبالنقصبدوندينوتمقدممنماتقدولمنلناوما

أربلذيكفاياتالفروعوفيكملتقدالدينوأصوللناوما

بأخيرتكفيرولانفعقصداومناظرةاووافتخاربشهرة

الهربسترةعثاريواسترأصلحهبهأجبتفيماحللاتجدوان*

لغبييقحلمبجزافمقالهفيأخطأخطاهومنعيبعابمن

)2(كصبيذاقالمنبمستقبلياتيلمنالكمونفيكفرايعلمأينمن

ليجتنبيدريلها)3(كلقالمنبحجتهحرف!عندهيكنوان

العربمشوكيفيفهووإلالمإنوتوبتهضربمنقلتمالحقوا

والنوبالاياتمبدأوهذهانصرمتقدالدنياهذهتكنوان

صببفيوالعلمصعدفيوالجهلفتنبعدهامنفتنوانها

أربمنالعيثرفيأربلذيوماظواهرهامنخيرالارضفباطن

واحتمشطثموصابرتسامحفاسمحيجمعناوالغفراناللهوحسبنا

وسلم.وصحبهوالهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،وحدهللهلحمدوا

خمس!سنة،الاولىجمادىاوائلفيلىتعااللهبحمدتمت

لله.والحمد،ميسرةيومونصفليلةفيونظمت.وثمانمائةوثلاثين

".لكتب1)1()ط(:"و

التصحبح.علامةوعليهالهامشفيلحقالبيت)2(

أما".")ط(:)3(
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نصها:الخيضريالعلامةلنالسخهاإجازةبخطهالمؤلفكتبثم

اصطفى.الذينعبادهعلىوسلام،للهلحمدا"

عينالدينشمس!الفاضلالشيخالاغرالولدعليقرأفقدوبعد،

بن)1(...بنمحمدالدينشمسالصالحالشيخبنمحمدالمعتبرينالطلبة

القصيدةهذهجميع-وصانهووفقه،واعانهبهاللهنفع،الخيضرياللهعبد

كاتبه،نظممن"تيميةابنكفرمنعلىالردفيالعليةالشهبب"المسماة

ووجدته،وسمعنبويةأحاديثبعضأيضاعليوقرأ،معربةصحيحةقراءة

علىذلكودلني،السنةاهلمحبةو،النبويةالسنةحفظعلىيحافطممن

يرويهاأنوأذنت.ويقينهطاعتهأهلرتبلىإ.)2(0سيصير.وأنهودينهخيره

وإيانايوفقهواللهالمعتبر.بشرطهروايتهوعنيلييجوزماوجميععني

امين.امينامين،الناجينديوانفيويكتبنا،ومرضاتهلطاعاته

الفقير:وثمانمائةوثلاثينثمانسنةرجبفيوكتبهذلكقال

الحمصدالمخزوميالحسنبنموسىبنعمربالتقصيرالمعروف

".الشريفالشرعخادمالشافعي

!!!

أحدوعبداللهمحمدبيننسبهسياقفيوليسحميد""ورسمهاتتحرر،لمكلمة(1)

34(4/05):"اللامع"الضوءانظر.عليهاطلعتفيما

واضحة.غيركلمة2()



-



135أخبارعياضفيالرياضازهار

(1)ف!عياخبارأ!ف!الريارزهاا

(401)1التلمسانيالمقريمحمدبنأحمدالدينلشهاب

كلاممنالتقطهمماالتفسيرعلىالبسيلي)2(تعليقفي:فائدة

القاضيشفاءراىلما-قالتيميةابنالدينتقيان:عرفةابنشيخه

)4(!المغيربيهذاغلا-:)3(عياض

.المغربط،هـ0041،أعرابوسعيدالهراسالسلامعبدتحقيق(-917)5/(1)

ابنشيخهعنقيدهمماتفسيراجمع083(،)تالتونسيالبسيليمحمدبنأحمدهو)2(

.أخيراطبعوقد2(.1/27):"الاعلامو"635(،)ص:"الظنونكشف"انظر.عرفة

.عياضللقاضي"ع!جمالمصطفىحقوقبتعريف"الشفاكتابيعني)3(

امور:لهنسبتهفييطعنالاسلامشيخلىإالمنسوبالقولهذا)4(

الله.بحمدكثيرةوهي،ورسائلهكتبهفيلهوجودلاالنقلهذاأن-1

نجدفلاواجلالهم،العلماءتعظيممنالاسلامشيخطريقةيخالفهذاأن2-

عليهم.وردالاسلامشيخخالفهمالذينحتى،لمعاأيحقفينظيراالعبارةلهذه

كثرتهم.علىواصحابهتلاميذهمنأحدينقلهلمالقولهذاأن3-

فيالشفا""كتابوعلىعياضالقاضيعلىثنىقدالاسلامشيخوجدناأنا-4

المنقولاتمن)الشفا(كتابفيماينتقدقدكونهمع،كتبهمنمتعددةمواضع

السبتي-موسىبنعياضالقاضيومثل":تيميةابنقال:أمثلةواليك..الضعيفة

الاحاديثمنشفائهفيذكرهمماكثيراعليهالعلماءأنكر-ودينهوفضلهعلمهمع

فيهاحسنقدأنهمعوالمناكير،الموضوعاتمنأنهايعلمونالتيلتفاسير1و

والحسانالصحيحةالأحاديثمنوفيهالعبادخيرحقوقتعريفمنفيهبماوأجاد

انظرعجال(.ت-1/58)"البكريعلىالرد"."ايمانعندهمنكلبهيفرحما

86(1/5)أيضا
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بقوله:لىتعااللهرحمهعرفةابنشيخناأشارعليهالردوإلى:قال

قرصهاناظرالشمسضوءكواصفنبيناكمالفيعياضشفاء

شخصهاكنهوصفهعنعجزهوفيوصفهكنهتبليغهفيغروفلا

لنقصهامبيؤلبرهانبأصلأمارةبذكرشبههشئتوإن

محيصهاعنذاتهفتبتعياضغلازائغعنقيللقولوهذا

لجهة.باالقولتيميةلابنالمذكورالبسيليونسب

فيتيميةابنأسئلةرأيت:نصهماالبسيليطرةعلىبعضهموكتب

حيانابولهنسبهوالتجسيم.تصرفهوحسناطلاعهعنتسالفلااسفار،

التوقففوجب؟عاداهثم،بقصيدةمدحهحيانبوو)1(،الكرسيايةفي

السبكيين)2(،ناظرحتىظهورفيحالهيزلولملاجلها.نقلهفي

يصحفلاعياضعلىأثنىوقد.فضلهفيباهرةحجةمعهمومناظرته

المحيط.البحرمختصرالماد"النهر"كتابهفي(1)

اظنهاولا،المؤرخينمنأحدذكرهاولاشيناً،المناظرةهذهأمرمنأعلملا2()

منمناظرةلهفانى972(أو)727سنةفمولودالسبكيالتاجفاماصلا؛وقعت

وكانمصر،في)683(سنةفمولودالسبكيالتقيوالدهواما!)728(!سنةتوفي

-)22انذاكالسبكيوعمر7-712(0)5سنتيبينمصرفيالاسلامشيخبقاء

مناظرةعنعجزواالذينشيوخهحضرةفيمستبعدةللشيخفمناظرتهسنة(92

كانفإنه،لحديثاكعلمالعلومبعضطلبفيتاخرأنهعلمناإذاخاصة،الامام

سعةإلاالشاميقدملمالسبكيثم.العراقيلحافظاتلميذهذكركما)307(سنة

؟!ومتىناظرهفاين.الاماموفاةهـبعد973



731ف!عياخبارأ0ضالريازهار1

درولهذا،مالكغيرالاربعةمنبهيقوللاالقتلانراداوذمه،عنه

الطرة.فيماانتهى.المشرقيةالبلادفيإليهالبابهذاحكم

فيمؤلفارايتوقديجحد،ولاينكرلافامرعلمهاما:قلت

المقالاتمنوغيرهالتجسيممنإليهنسبعماومحاشاتهبهالتعريف

الاكابروثناءبها،مدحهالتيحيانبيقصيدةفيهوذكر)1(،الشنيعة

ابنلحافظاذلكعلىبالموافقةوكتب،امورهمنذلكوغير،عليه

الزيارةمسألةإنهؤلاء:بعضوقال.وغيرهموالبساطيوالعينيحجر

أنههنالكماوغاية،بدعةحقهفيتوجبلاالسبكيفيهاعليهردالتي

لجهةباالقولعننزهوهوهؤلاء.اسلممرهفيوالتسليمفيها،اخطا

منواحدغيرذلكبخلافصرحوانغيرهممنبحالهأعرفوهم

")2(:"رحلتهفيقالفانه،بطوطةابنالرحالالحاجمنهم،المغاربة

هذهمنباللهعياذا.انتهى.أنزلكماينزلاللهإن:وقالدرجةنزلشاهدته

أبوالقاضيالاماموهوسلفنابعضأيضابذلكصرحوقد!المقالة

رحلتهأولفياللهرحمهالتلمسمانيالمقريأحمدبنمحمداللهعبد

ابنيلشيخيهتعرضعندما"ليالأماسلوكفيلياللانظم"بالمسماة

.هالاسلامشيخ:تيميةابنسمىمنانزعممنعلىالوافرالرد"كتابيعني(1)

فيمطبوعوهو842(.)تالشافعيالدمشقيالدينناصرابنللحافطكافر"

مجلد.

الإسلامشيخعلىبطوطةابنمنفريةوهذه(.التازيتحقيق1/316-317))2(

حاشيةفيسماءهمذكرنابيانها،فيالعلماءمنجمعكتبوقد،اللهرحمه

.(462)ص"الاسلامشيخلسيرةلجامع"ا
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ابناعيسىموسىوأبو،الرحمنعبدزيد.ابو..التلمسانيينالإمام

)1(..الإمامبناللهعبدابنمحمد

)2(،البيانصاحبالقزوينيالدينجلالأيضاولقيا...:قال

وناظراعليهما،أناسمعتهوقدالحجار،على"البخاريصحيح"وسمعا

)3(.محنتهأسبابمنذلكوكان،عليهوظهراتيميةابنالدينتقي

،ظاهرهعلىالنزولحديثإمرارمنشنيعةمقالاتلهوكانت

إلاينويلاالمدينةلىإساقرفيمنوقولههذا)4(،ليكنزو:فيهوقوله

تشدلا":لحديثالمستجد،ينويحتىيقصرلا:الكريمالقبرزيارة

5(.")...الرحال

الامامشيخناحدثني.الدينفخرالإمامعلىالانكارشديدوكان

.(5/801و033)3/:"الاعلام"فيجمتهماتر(1)

البلاغة.علمفي"التلخيص"كتابصاحب2()

"ولا-:وخصمهوبلديهالإسلامشيخقرين-الزملكانيابنالعلامةقالهبماقارن)3(

علوممنكانسواءالعلوممنعلمفيتكلمولا،معهفانقطحاحداناظرأنهيعرف

"اهـ.إليهوالمنسوبيناهلهفيهفاقإلاغيرهاأوالشرع

بطوطة.ابنمصدرهاوأن،الفريةهذهكذبتقدم(4)

":الفتاوى"فيالعلماءعندالمسالةهذهفيالنزاعالإسلامشيخذكر()5

جملةمنيعدونالعلماءائمةكانولهذا"اخر:موضحفيوقال(،153)27/

غيرالقولينأصحفيوهذا،لحينوالصاالانبياءقبورلزيارةالسفرالمتكررةالباع

فيهيقصرلاالسفرهذاسافرمنأن:ذلكقالمنبعضصرححتىمشروع

.(531)26/":الفتاوى"".معصيةسفرلانه؛الصلاة



931عياضخبارأن!لريارازها1

ابنسمعانهأخبرهالرزموريابراهيمبناللهعبدانالابلياللهعبدابو

ينشدلنفسه:تيمية

دينبلاعلمتحصيلهبعدمنحاصلهالديناصولفيمحصل

الشياطينوحيفاكثرهفيهفماالمبينوالافكالصلالةأصل

بهذالضربتهرأيتهلووالله:فقالقضيبيدهفيوكان:قال

)1(.ووضعهرفعهثمهكذا،القضيب

!!!

بعضعن(433)5/([:السنةمنهاج"فيالاسلامشيخذكرهماالبيتانهذان(1)

منالقصةبقيةفيماعلىيدلكوهذا!لنفسهينسبهماولمله،قصةفيمعاصريه

(018)4/:"بالوفياتفيالوا"فيالصفديوذكرهما!إو]لضربالقضيبأمر

.ثمهالمحصلكتابعلىكتبقدبعضهمرأيت:قالبللأحد،ينسبهماولم

للمؤلف.2(2-1617)5/:"الطيب"نفحوانظر.لهابياتبثلاثةعنهماأجاب

المصادر.فياختلافبعضالبيتينوفي(.301)6/:"الذهبشذراتو"





الشا2!ضانلفىالإنعارحدانق

(1المثماو)فضانلفيالإنعاوحدانع

(1)138الدمشقيالرزاقعبدبنابراهيمبنالرحمنلعبد

141

تيميةبابنالمعروف،السلامعبدبنالحليمعبدبنأحمد

ثمالحرانيالعباسأبو،المتقنلحافظاالعلامةالامام،الحنبلي

الدمشقي.

وصنف،ودرسفتىووبرع،وستمئةوستينإحدىسنةولد

.الكثيرةالبديعةالتصانيف

كبار،أوراقثلاثفيأسماءهاالصفديالدينصلاحالامامسرد

يذفيدمشقبقلعةمسجوناتوفيأنلىإ،كثيرةمحنلهوجرت

ودفن،يحصونلاأمموشيعه،وسبعمئةوعشرينثمانسنةالقعدة

شهبة.قاضيابنذكرهيزار.معروفوقبره،الصوفيةبمقبرة

!!!

.0241سنة،بديوييوسفتحقيق،لمكتبيادار(012-902)ص/(1)





تيميةابقعلىالذب

(1)تيميةابقعقالذب

(1821)تالشافعيالأزهريالشرنبابليالدينبدرلمحمد

143

آلرفيرآلرتج!%ور

بقهرويهزم،السبيليهديوهولحقايقولالذيللهلحمدا

لهادياعلىوالسلاموالصلاة،الاباطيلويدحضالبغيجيوشسلطانه

وعاندهفيهخالفهمنباسهبشكيمةوالمقاتل،إليهوالداعيلحقالىإ

اولئكوخذلوا،نصرتهفينفوسهمبذلواالذينوصحبهالهوعلى،عليه

محجته.وقاضححجتهبواضحالمعادين

احديتهفيليالمتعاله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاانشهدو

الشوائبسماتعنصمديتهفيليالمتعا،الذواتذاتهتشبهانعن

المثللهبل،الصفاتصفاتهتشبهنربناجل،السماتوشوائب

.والسماواتالارضفيالاعلى

عليهللهمنسيد،وخليلهوحبيبهورسولهعبدهمحمداانشهدو

93(.00)رقمالماجدجمعةمركزمصورةق()3فيخطيةنسخة(1)

لمؤلفناسخهابخططويلتعليقالرسالةمنالاولىالورقةطرةعلى:أقول

ابنالاسلامشيخعلىالردودبعضعلىوقفأنه:فيه-يظهرفيما-الرسالة

عربيكابن-عنده-الاولياءفيقدحهعلىاطلعوانه،وغيرهالسبكيمن،تيمية

العقائد.هذهمنبريءوانه55.للأشعريةوذمه،ليوالشاذ
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عليهوسلمصلاللهم.العبادةمراتبفيالعبوديةأهلوامام،السيادة

.الجديدانوتعاقبالملواناختلفماإليهينتميمنوعلى

ماعينيعلىوحام،الذبابطنينأذنيعلىطنفطالمابعد؛أما

فيالشنيعوالقولالفظيعالقدحمن،سرابخيالأوغرابجناجكأنه

فضلهعلىوالمخالفالموافقجمعأمن،الامةهذهوحافظالائمةإمام

عمله.وحسنذكائهعلىوحديثاقديماالاراءواتفقت،ونبله

الامام،والطويةالنيةحسنعلىفيهالكريمةأخلاقهدلتمن

تيمية.ابنالاسلامشيخالدينتقيالمجتهد

وأ،السلفيةالعقيدةجهةمنالطعنيكوننإمايخلولا:فقلت

الفرعية.والمسائلالفقهيةالاحكامجهةمن

لجواباوحق.ملامذلكفيعليهفما،الاولىلجهةامنكانفان

.سلام:فيهيقالأنتعقبهأولامهلمن

ف!سقولاضللولابدعأحدارأيتفما،الثانيةلجهةامنكانوان

القطعياتوأما.ظنيةأدلتهاالفقهيةالمسائلفان،هملولا،ذلكبسبب

والالحادالكفرأهلمنخالفهامنويعدالاجتهاد،محلعنفخارجة

والعناد.الزيغأو

وما،ويتناظرونيتفقهونلحديثواالقديمفيالعلماء1()وهذه

يديهعلىلحقاظهرمنبل،ويضللونيبدعونذلكفيأنهمسمعت

الاصلهفيكذا(1)



541تيميةابقعلىالذب

ولو،ويصيبيخطئالمجتهدأنالامروغاية.عليهويعولبهلهيعترف

فإن،معيبغيروهو،لهرأيفهو،لهالاجتهادأهليةعدملسلم

إلاتخفىأوتحمىأنمنأكثرالمرضيةالمذاهبأهلمنالاختيارات

العصبية.أربابعلى

لاوذلك،فيهالقدحنبلاءوقادةفصلاءأئمةذكرقد:قيلفإن

ويزريه.ينقصهممامحالة

هنالك،بماالعلمبعديضرلاولكنذلك،وقوعفيشكلا:قلت

منالغفيرلجماعليهقاموقد.تابعينلغيرهمكانواالقادحينهؤلاءفان

فنطقواالقصيد،بيتهمأئمةلهوانتصرالنكير،عليهنكرواوزمانهأهل

قالت-فيهقيلالذيقيلوإنماعنيد،جباركلوقمعواتحققوابما

منكائنابأحدلحقافيمبالاتهوعدممراقيه،وعلولتفرده-:الائمة

.الازمانمدىيداهنولافيهيحابيلافانه،كان

هذهوناصرالقرانوترجمانالسنةحافظذكرمنبشهادةكانوقد

بقدرإذ،المقالاتبتلكيغترفلا.الامكانبوسعالمحمديةالملة

قوةولاحولفلا،عاداهشيئاجهلمنلان؛العداواتتحدثالفضل

لحدسهمخالفاالمراءوتركنفسهمنأنصفامرأإلااللهم،باللهإلا

سبيل.منإليهيوجديكادولاالقليلأقلمنوذلك،جنسهأبناءوطبيعة

أكثرهمبل،مدلهمةمحنةبعدمحنةالائمةمنإماملكلوقعوقد

علىيخفىولاوالاخبار،الاياتلهتشهدكماامتحاناأشدهمهوعرفانا

،العرفانأهلمنالشيخنو،واستبانالحقوضحفقدالاستبصار،أهل
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هالك.معانداوجاهلإلاذلكينكرلاوأنه

التعويل،عليهممذهبناأئمةلأن؛سبيلمنذلكلىإليس:قيلفان

خوافيه.عنبانواوفيهقدحواوقد

سيماولانكير،غيرمنلهسلموالجماهيرامنالغفيرلجما:قلت

النقدلكانبالالوفقوبلافلو،الامامين)1(وشيخهالسيوطيلحافظينكا

بالزيف.أدرىهماإذلهما،

علىتاليفاتهبعضفينص)2(الثانيالامامأن:قلناهلماويشهد

يعرفبذلكفانه،أربابهعلىإلافنكلفييعوللا:فقال،المعانيهذه

فيإلاعليهيعوللامفسرأنهحيثمنفالمفسر.صوابهمنالقولخطأ

نكير.غيرمنالفنونوبقيةوالفقيهالمحدثوكذلكالتفسير،فن

الطيبمنالخبيثوبتمييزمعروفوناللهبحمدالنقدئمةو

وهذا.إليهمذلكأمثالفيويرجععليهميعولالذينفهم،موصوفون

لى:تعاقالوقد،بالظنونفيهيرجمفلاالقبيلهذامنفيهنحنالذي

]الانبياء:7[.(لغلموتلانكترر!ااهل>فشلوا

الجاهلية،والحميةالعصبيةمنفيهمتكلمخلاماالحقيقةوعلى

لاللسيوطيشيخاحجرابنوكون:أقولحجر.ابنلحافظاهو:الهامشفي(1)

حياتهمنيدركفلم984سنةالسيوطيومولد185سنةتوفيالحافطلانيصح

العصر.لاهلالعامةبالاجازةلهشيخايكونانإلا.فقطسنواتللاثلاإ

".لجلالاوهوالذكرلافيالوجودفيأي":الهامشفي)2(



!ا71تيميلأابقعلىالذب

حتىارتكبهاضلالةيو،القضيةهذهتجرالقوادحهذهلامثالفماوإلا

العجروساقمضل،ضالإنهحجر)1(:ابنالشهابفيهيقول

كفرفيترددمنكفرحينالمقريابنعلىبنفسهقضىوقدوالبجر)2(،

يو،والحميةالمزيدالتعصبفيبالغقدبأنه)3(،الحاتميةالطائفة

قالمالهفيقال!وسناما؟ذروةمنهوأكبرمقامامنهأعلىكونهمعحمية

ينتحيه.الذيالنحويهوينتحىفيه

،الثلاثوقوعبعدمالدوريةالمسألةفيمناقالمنضللوهلا

.اكتراثولاواحدةبوقوعقولهمنوأبشعأشنعفانها

الطائفةفيوغيرهكاليافعيالائمةشهادةقبلتلم:لهيقاليضاو

لموإنما،حرىوأولىفيهقبولهافإن؟!فيهتقبلهالمولمالاخرى

،بالاتباعأحقالحقولكنإليهوينظربهيحتفلممنلأنهعليهإلانعول

.نزاعأودفاعبلاأهلهعرففقدعرفوإذا

بدرمحمدواليقينالعملمنالفقيرخجلا:ونمقهعجلاقاله

محسبلامسلمامصلياحامداالشرنبابليسبطالازهريالشافعيالدين

الفتاوى"فيالهيتميكلام:أقول.الرمليومثلهالهيتميأي:الحاشيةقي(1)

وغيرها."لحديثيةا

لهاأوللاحوادثمسالةبنحوذلكفيتعلقانه"لو:نصهتعليقالحاشيةفي)2(

لهينتجلممماونحوهماوالطلاقالزيارةبمسألةتعلقولكنه0المرمىلاصاب

".هنالكماليوتبينذلكبعدلهسلمتكنتوانلهأسلملمفلذلكذلك،

الوجود.وحدةصاحبالصوفيتميلحااالطائيعربيابناتباعوهم)3(



تيميةابنلسيرةالجامعلكملة841

نبىلامنعلىاللهوصلى5وحدللهوالحمدمفوضا،مستسلمامحوقلا

العظيم،العليباللهإلاقوةولاحولولا،الوكيلونعمحسبناوهو،بعده

العالمين.ربللهوالحمد

!!!



الؤيار!

ا!تفصيلي.الفهرس-

العارو.الفهرس-





لظرس

وكنيتهونسبهاسمهبم:

التفصيليالفهرس

لموضوعا

مولده

وتاريخهاسببها:دمشقلىإحرانمنأسرتهمعانتقاله

للعلموطلبهنشاته

والمشربالمأكلفيواقتصادوعفافصلاحفينشأته

البلدأعيانمنهيتحيربماوإتيانهصغرهفيالمحافلحضوره

والحسابالخطتعلمه

فهمهحتىسيبويهكتابوتأملأياما،العربيةقراءة

الحديثكتبفيمقروءاته

بذلكالذهبيوشهادةالحديثعلومفيتفننه

بحديثفليستيميةابنيعرفهلاحديثكل

باللغةعلمه

السبققصبفيهحازحتىالتفسيرعلىإقباله

الجمعأيامفيالتفسيرفيدرسهوصف

المفسرينأقوالمنكثيرلخطأوبيانهالتفسيرفياطلاعهقوة

عشرةالتاسعةفيوهوأفتى

الوقتذلكمنوالتأليفالجمعفيشرع

بوظائفهبعدهفدرسسنةوعشرونإحدىولهوالدهمات

أوصالعدةالحالفيالفتوىعلىيكتب

و]لاغلاقالتعليقغايةفي:خطهوصف

151

الصفحة

37،141

37،141

38

93

93

38

38

،3805

-7778

93

93

93

93

93

93-04



تيميةافيلسيرةالجامعتكملة152

لموضوعا

عموماالاسلامشيخاطلاعقوة-

ذلكفيأبىمرضهلاجلالعلمقراءةمنلهالطبيبمنع-

والتابعينالصحابةبمذاهبمعرفته-

أحمدمذهبفقهفيمنزلته-

الدليلعليهقامبمابلمعينبمذهبيفتيلاسنينعدةله-

لهاواحتجفيهاصنفمسائلفيللأربعةمخالفته-

الشيخوظائف-

هـ196سنةالشيخحج-

الاسلامشيخفيالناسأقسام-

:أحداثمنفيهاجرىومامصرلىإالشيخاستدعاء*

رفقتهفيكانومن07()5سنةمصرلىإالشيخسفر-

مصرلىإالشيخوصول-

والامراءالقضاةحضره،وصولهعقيبمجلسعقد-

الحبسمنالشيخإخراجفيسلارسعي-

التوجهمنفيههومافيهيذكردمشقلىإالشيخمنكتاب-

وغيرهاالكسوةمنشيئايقبللموأنهاللهلىإ

مهناالدينحسامالاميرمنبطلبالسجنمنالشيخخروج-

مصرفيالمناظرةمجالسحضورعنالقضاةاعتذار-

وخيرعزفيخروجهيتضمندمشقلىإالشيخكتاب-

فيوأنه،المناظرةمجالسيذكردمشقلىإالشيخكتاب-

تأخرهومصالحخير،

الصفحة

78

39

77

43

78،99-201

48

22

22

22-23

28

92

92-03،46

03

03-31

03-31



الفهارس

لموضوعا

الدينفحرالصاحببنمحمدلدين1تاجعلىالشيخصلاة-

الثانيةللمرة

معهالسفرمنأحديمكنولمالاسكندريةلىإالشيختسفير-

القاهرةلىإوعودتهالإسكندريةسجنمنلشيخخروج-

لهواكرامهللشيخالناصرالسلطاناستقبال-

منهبدرمماالبعضعتذار1و،إليهالناسوتردد،بالقاهرةالشيخسكن-

هـ712سنةدمشقلىإالشيخقدوم-

وعبادته:وصفاتهاخلاقه*

الامثالبهاضربالتيشجاعته-

!يمللنبيالشيخروية-

حربليثكأنهالبحثفيحدته-

لهماللافقيراالشيخكان-

بالعلمجوده-

الحربفيقوته-

مه1وإقدوكلامهمشيتهقيقوته-

الثقلاءعلىالشيخصبر-

الخلقيةصفاته-

لباسهوصف-

وطولهاصلاتهوصف-

عصرهأبناءيحتملهالاكبارمسائلفيالشيخدخول-

وتأليفهالعلمكتابةتوازيلذةعندهيكنلم-

وتقويمهشعره-

153

الصفحة

32

،32-3346

،3347

،3347

33

47

43

82

44،69

-8384

98

98

201

44،52

44-45

47

51

48



تيميةابقلسيرةالجامحلكملة541

لصفحةالموضوعا

-511117ذكرهامنيكثركانوأنشدهاالتيالابيات

84تسرىولايتزوجلم

84بمصالحهيقوماخوهكان

84الشيخكرم

84أصحابهمعوقيامهمروءته

58لجمعةالصلاةخارجوهوالصدقةمنإكتاره

68العلممسائلعليهاستصعبتإذااللهلىإالالتجاء

68الاستغاثةويكثر("علمنيإبراهيممعلم"يا:يقوللمسائلاأشكلتإذا

8779،السكينةآياتقراالأمورعليهاشتدت1إذ

78صلاةكلعقبالكرسيآيةقراءةيتركلا

أربعينيومكل("أنتإلاإلهلا،قيومياحييا"علىالمواظبة

88الفجرسنةبعدمرة

ذكرفيالنهارانتصافقريبلىإالفجربعدمنالشيخبقاء

88غدوتههذهنوالله

88النفسجمامإبنيةإلاالذكريتركلاالشيخكان

88(عبادتكوحسنوشكركذكركعلىأعني)اللهمالسجودفيتكراره

98بالاحسانإليهالاساءةالشيخمقابلة

0919-نفسهوهضمضعه1تو

1939-عجيبةوهي،الشيخفراسة

39وتلاميذهأصحابهمعمواقفه

59صدريفيوبستانيجنتيأنا:سجنلماقوله

59والسجنلحبسامنلهحصلمماوراحتهاطمئنانه



لفهارس

لموضوعا

للمرضىوعلاجهلمرضافيأحواله*

وطريقتهلجنيابتلئسللمصروععلاجه-

عصرهأهلمعأحواله*

شيوخه:*

الدائمعبدبنالزين-

اليسرابيابن-

عبدبنالكمال-

عساكرابن-

الصيرفيبنيحى-

سلامةالخيرأبيبنأحمد-

الاربليالقاسم-

عمربيبنالرحمنعبد-

علانبنالغنائمأبو-

:وتلاميذهالشيخأصحاب*

الحافظالمزيالدينجمال-

ليالبرزاالدينعلم-

)أخوه(تيميةبناللهعبدالدينشرف-

()أخوهتيميةبنالرحمنعبدالدينزين-

منجابنالدينشرف-

شقيربنالدينتقي-

الصائغبنالدينعلاء-

الصائغبنالدينفخر-

155

الصفحة

-7999

-8999

99

38

38

38

38

38

38

38

38

38

91

23

22

22

22،115

22

22



لموضوعا

بم.يغ-

التدمريالدينشمس

اليونينيمحمدبنموسىالدينقطب

الذهبيالدينشمس

بخيخبنالدينسعدبنالدينزين

المالكيالمغربيرشيقبنمحمداللهعبدأبو

أيدغديبنالدينعلاء

البوبكريمملوكتقصباالدينسيف

رزيزبنمحمدالدينشمس

التكريتيمهاجربنيوسفالدينصلاح

المقومإبراهيمبنتشهلاعمرام

الشافعيكثيربنإسماعيلالدينعماد

الشافعيالغفارعبدبنمحمدبنعليالديننور

الحنبليقاسمبنعمرالدينزين

بدوهبابنالمعروفاللهعبدبنعليالدينعلاء

الشجاعيعبادبنمحمد

الجوزيةقيمبنبكرابيبنمحمد

الاسلامشيخيدعلىالقيمابنهداية

(إجازةمنه)التمسسبتةصاحب

لمسلمين:اعنودفاعهجهاده

المسلمينعنللدفاعغازاننوبةفيقيامه

المسلمينعنللدفاعالمشايخشيخللقاءالشيختوجه

وشفاعتهنفعهيرجىمنلىإيمشيالشيخكان

تيميةابقلسيرةالجامعتكملة

لصفحةا

14

38

96

96

07

72

27،47

73

74

74

74

74

74

57،811،921

49

42

،3،4،543

3

4،6



الفارس

لموضوعا

المسلمينأسرىاستفكاكبسبببقطلوشاهالشيخاجتماع

فازانونوابالقلعةنائببينللصلحالشيخسعي

الاسرىاستفكاكبسببببولايالشيخاجتماع

وأحاديثلجهادااياتويقروونوأصحابهيدورالشيخكان

الناسعلىالغزو

للغزوالشيختوجه

وتهنسهلهالناسواستقبالمنتصزاشقحبمعركةمنالشيخعودة

الاصلاحبسببنيين()الكسروللجبليةالشيخخروج

مكانكلمنالعساكرجردتالطاعةلى!ونزولهمالاصلاخفشللما

لمنكر:اعنوالنهيلمعروفبالأمر

الخمارينوتعزير،للخماراتالشيختكسير

للناسوكان،النارنجبمسجدإلتيللصخرةالشيختكسير

كبيراعتقادفيها

بيدهالحبسمنالمزيالدينلجمالالشيخإخراج

محاباتهأومداهنتهوعدمالشيخثبات

توليلعدموغيرهمالعلماءمنطائفةمعالشيخقيام

لمشيخةوالامامةالوكيلابنصدرالدين

وغيرهملمتكلمينوالمتفلسفةمنالبدعأهلضدبقلمهجهاده

()الجدلالجستأهلعلىرده-

للجبريةمناظرته-

الاجتهادمسائلفي("اللهحكم"يطلقمنعلىانكاره-

157

الصفحة

7

8،44

01

11

14

17

17

17،501

91

43

15-16

،61-62

301-401

301

401-501

601



تيميةابقلسيرةالجامحتكملة581

لصفحةالموضوعا

-601701الفقهاءكلاميفهملممنفتوىإنكاره

111-701اليهودزورهلكتابكشفه

111بأهلوليسيفتيمنعلىإنكاره

411تحريهوشدةيفتيمنعلىالدلالةعلىإنكاره

94والحكماءالمتكلمينكبارفيقوله

94المشايخأحو]لفيقوله

94-05الجنمسهمنمعالجةفيالشيخطريقة

الشيخ:لهتعرضالذيالأذىأنواع

الصوفيةبعضمنالملكقلبيريدأنهبهالوشاية

وغيرهالشيخحقفيوالبهتانالزوركتبمنعقوبة

،18،0،203ومحاققتهفيها،معهوالبحث،عقيدتهعنالشيخسؤال

.3154

والتعزيربالحيسأصحابهأذية

العباد"أفعال"حلققراءتهبسببالمزيجمالالشيخسجن

للبخاري

العقيدةبسببمصرلىإالشيخطلب

العقيدةبسببعظيماقياماالشيخعلىمخلوفوابنالجاشنكيرقيام

بالقلعةخويهوالشيخحيس

لجبلابقلعةلجبالىإوأخويهونقلهالحبسفيعليهالتضييق

قتلهلىإوالدعوةتكفيره

(الكتاب)نصالعقيدةفيتيميةابنمخالفةفيهدمشقلىإكتابكتابة

والارواحالأموالوأخذلحبسوابالعزللحنابلةاتهديد

91

91

21،45

21،45

،23-2459

24،46-47

24،125

25

25،27-28



915الفهارس

لصفحةالموضوعا

92عليهوظهورهماالمالكيللقاضيلشيخاخويمناظرة

92عليهوظهورهعدلانلابنتيميةابنالدينشرفمناظرة

-324647،المشايخفييتكلمأنهالإسلامشيخوالفقراءالصوفيةشكوى

23الصوديةدعوىبسببالشيخحبس

3374،بالإسكندريةالشيخحبس

34ومناظرتهوتبديعه،الشيخعلىوالشاممصرعلماءمنخلققيام

54(""الحمويةألفلمالهالحنفيالقاضياذية

54يستفتىبألاالمناداة

64رادوهمالهميكتبلمإنبالقتلتهديده

74مرةغيرغرقوأنهقتلأنهالناسبينالاشاعة

74الفتيامنمنعه

515-0شهراوعشرينبضعةوحبسهالزيارةمسالةفيعليهقيامهم

15لمطالعةوالكتابةمنمنعه

531(المغيربيهذاغلا:عياضالقاضيفي)قولهالعلماءفيبالكلامتهامها

136التجسيملىإنسبته

137النزولمسألةفيبطوطةابنفريةتكرار

913يقلهلملهكلامنسبة

الإفتاء:فيمواقفه

رأىإذاسؤالهعنلهعوضهومالىإالمستفتيإرشاد

87لذلكحاجته

97واحدةالفتوىوأنصياغاتبعدةصيغواحدلسؤالالشيختفطن

0818-للدينلالغرضهالوصوللاجلجاءهلمنالمفتيتفطن



تيميةابقلسيرةالجامعتكملة016

لموضوعا

الجهادأجلمنللتقويبالافطارالشيخفتوى-

الشيخعندالفتوىفقهفيمواقف-

ستفتاؤهوع!النبيرؤية-

(...بشرطه-يصحأوينعقدأو-يجوز)بقولهيفتيمنعلىإنكاره-

اجتهادهلتغير،بقولينالمسألةفييفتيمنعلىالانكارعدم-

صمارشاداته:الشيخنصائح*

والتشكيكاتالشبهإيرادمنيكئرلمننصيحته-

الفقهيمذهبهمنالتحولأرادلمننصيحته-

ومكايدهالشيطانوساوسدفعكيفيةفينصيحته-

المباحاتمنالاقتصادفي-

عليه:الثناءع!د

الشقراويإبراهيمبنلموسى،أبيات5فينظم-

وشجاعتهالشيخعلىبدمشقالسلطنةنائبثناء-

الزملكانيبنالدينكمالثناء-

الاسلامشيخمئلالذهبيرأىما-

الشافعيحامدبناللهعبدثناء-

قد!رهااأكرهمقد!رماعظيمةنعمةالعصرذلكفيالاسلامشيخوجود-

الشيخكلامعلىالوقوفتأخرعلىالتحسر-

منهعيشاأطيبرأىمانهوالقيمابنثناء-

الأذرعيثناء-

)نظما(الحمميموسىبنعمر-

الدمشقيالرحمنعبد-

الصفحة

81

-8182

82

111-112

112

112-113

113

113

14-15

92

04

44

06-62

06-61

61

69

012

125



الفهارس

لموضوعا

الشرنبابليالازهريمحمد-

مؤلفاته:*

عددها-

-الثناءعليها

إنسانقوةفييكونوالبيانالبحثمنفيهاماأنيظنكانما-

لليلة1واليومفييؤلفهكانوماالتصنيففيقوته-

التكملةهذهفيذكرماأسماء*

التحليلمسألة-

حفيرمسألة-

الرسولسبمسألة-

المستقيمالصراطاقتضاء-

السنةمنهاج=الحليمطهرابنعلىالرد-

للرازيلتقديساتأسيسعلىالرد-

المنطقعلىالرد-

والمنقولالمعقولبينالموافقةكتاب-

كبارمجلداتستفيفتاويه-

والرعيةالراعيإصلاحفيالشرعيةالسياسة-

الاعلامالائمةعنالملامرفع-

سبتةلصاحبإجازة-

الصفاتفيالحمويةالمسألة-

:متفرقاب*

بولايمعالشيخحوار-

161

الصفحة

143

61،66،912

61

41،61

41

41

41

41

41

42

42

42

42

42

42

45



تيميلأابقلـيرةالجامعلكملة621

الصفحةلموضوعا

81الوكيلبنالدينصدروبينالشيخبينلحةالمصا

012،013الاسلامشيخفيتكلممنوعقوبةزجر

126تاويلبغيرالاسلامشيخبردةأفتىمنتكفير

128-127الديناعداءيفرحإنماوانهفيهتكلماوكفرهمنعلىالانكار

131."الوافر.الردددكتابعلىالثناء

25،141-15وفاته

25-15جنازتهوصف

25الشعراءمنجماعةرثاه

25حسنةمناماتلهرئيت

9647-وغيرهرشيقابنتلميذهيرويهاحسنةروىعدة

6366،لقائهعدمعلىوالتحسرالشيخلفقدلمالتا

511-411وفاتهبعدالشيخرأىمن

!!!



الفهار!

العاوالفهرس

لموضوعا

.الزمانمراةذيل76-

726()تالحنبليأليونينيمحمدبنموسىالدينلقطب

فياليتيميه)الدرة:المسماة،تيميةابنالاسلامشيخسيرةمننبذة77-

التيمثة(السيرة

()748الشافعيالدهبيأحمدبنمحمدالدينلشمس

.المهندسابننقلهاأيضالهمختصرةترجمة78-

منالشافعيحامدبناللهعبدالدينقوامالشيخارسلهارسالة97-

بناللهسعدالدينسعدابنالدينزينالقاضيإلىالعراق

تعالىاللهرحمهمالمحروسالشامالحنبليالحرانيبخيخ

حمداالدينتقيللشيخالصالحونر7هامبشراتفيفصل0-8

اللهرحمةإلىموتهبعدتيميةابن

.وغيرهرشيقبنعبداللهأبيعنالشجاعييرويها

تيميةابنالاسلامشيخسيرة81-

75(1)الحنبليالجوزيّةقيمابنتلميذهكتبمن

تيمية.ابنالاسلامشيخفيوجوابسؤال82-

783()تالشافعيالاذرعيابنحمدأالدينلشهاب

163

الصفحة

3-33

-3752

53-54

55-67

96-74

75-117

911-121



تيميةابقلسيرةالجامعلكمللأ461

لصفحةالموضوعا

تيمية.ابنكفرمنعلىالردفيالعليةالشهب83-

-86321133(1)الشافعيالحم!يلحسنابنموسىبنعمر:نظم

.عياضأخبارفيالرباضأزهار84-

931-531(1401)المالكينيالتلمساالمقريمحمدبنأحمدالد-شلشهاب

.الشامفضائلفيالانعامحدائق85-

141(1)138الدمشقيعبدالرزاقبنابراهيمبنلعبدالرحمن

تيمية.ابنعنالذب86-

148-431(1821)الازهريالشافعيالشرنبابليالدينبدرلمحمد

162-151.التفصيليالفهرس-

416-631.العامالفهرس-

!!!
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